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Ekonomisk redogörelse för verksamhetsberättelsen 2015 och
liten rapport om klubbshopen.
Året 2015 har varit ett stabilt ekonomiskt år för klubben. Klubben har under
året införskaffat ett bankkort kopplat till klubbens bankkonto för att kassör
som tillika även har hand om klubbshop ska minimera utlägg för egen del.
Samt vid större evenemang kunna handla med detta. Klubben har även
införskaffat svisch kopplat till bankkonto för att minimera
kontanthanteringen samt underlätta för alla att kunna handla lätt och
effektivt vid evenemang och ur klubbshopen exempelvis.
Det har varit en arbetshelg för styrelsen som inte blev en hög kostnad, tack
vare sponsring med mat och att det inte var så högt deltagarantal kunde ha
en liten lokal.
Klubben har sålt underlag för raskompendiet till Norsk Siberian Husky
klubb som inbringade 10 000kr för klubben.
Klubben har tryckt upp nya broschyrer om rasen. Dessa togs fram lagom till
Stockholmsutställningen och finns i förvar hos Materialförvaltaren.
Nu när året slutar så ligger klubbens kassa på 27000kr. Föreningsliv är tufft
att bedriva ekonomiskt och vi är helt beroende att hela tiden tänka efter vad
klubbkassan har råd till. Som det står i stadgarna så ska klubben värna om
bevarandet av rasen och det är inom RAS och avelsrådet som största
summan pengar ska investeras i. Rasklubbsbidraget från SPHK är mycket
viktigt för oss och det är på 10000kr per år. Orsak till varför det visar ett
minusresultat är att klubben beställde ytterligare en omgång böcker från
Pam och Bob Thomas i slutet på året som ännu inte är sålda vidare, vilket
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innebär att det finns böcker till ett värde av 5000kr som klubben förväntas få
in genom att böckerna säljs under 2016.
Klubbshopen har låg försäljningsstatistik och iår har klubben inte behövt
köpa in varor till lager. Tips till uppfödare, köp gärna boken Gåvan från
Tjutkota till era valpköpare eller iallafall rekommendera dem att köpa den.
Klubben köpte in boken ”Leonard Seppala” skriven av Pam och Bob
Thomas och har sålt vidare utan att ha vinstsyfte. Ullmax försäljningen är
inte stor, men det lilla vi säljer varje år genererar pengar direkt till klubben.
2015 har försäljningen via Ullmax inbringat ca 500kr till klubben.

