Verksamhetsberättelse 2015 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Ordförande Camilla Eklund Engvall
Vice ordförande Jens Lindberget fram till hans avgång, därefter Helle Bülow
Sörensen. Sekreterare Pernilla West
Kassör Jenny Larsson
Förste suppleant Charlie Lundgren som också har fyllt den 5e ledamots posten
efter Jens Lindbergets avgång.
Suppleant Agneta Henriksson
Firmatecknare har under året varit Jenny Larsson samt Camilla Eklund Engvall.
Under 2015 har klubben haft 613 registrerade medlemmar vilket är en
minskning från de 624st vi hade året innan men fortfarande är vi största
rasklubben.
Årsmötet hölls i samband med Beaver Trap Trail, Svenska Mästerskapet och
Siberian Husky klubbens Rasmästerskap i Norråker 21/3-2015.
Styrelsen har under året haft 10 st möten via Skype inklusive det
konstituerande mötet samt en (fysiskt träff) arbetshelg i Strömsund 21-23/8.
Styrelsen har även startat en gemensam Facebook grupp samt en gemensam
Google Drive för att hålla kontakt samt samla alla dokument på ett ställe.
Jens Lindberget deltog på Svenska Polarhundklubbens (SPHKs) årsmöte i Bollnäs
23/5-2015.
Jenny Larsson har åkt som klubbens representant på SPHKs styrelse möten.
Rasklubben anordnade ingen officiell utställning/ rasspecial under 2015 men
däremot blev det en inofficiell rasspecial i samband med SPHK Nedre Norras
dubbelutställning 14/11-2015.
Siberian Husky cupens diplom delades också ut under helgen till 2 st
medlemmar, Marie Israelsson och Magnus Eklund Engvall för deltagande i cupen
under 2015.
På Stockholm Hundmässa 2015 medverkade vi med en SPHK rasmonter
tillsammans med alla 4 polara raserna. Representanter för rasklubben var Elin
och Krister Matsson.

I övrigt har styrelsen arbetat med diverse rasfrågor, avelsrådet samt startat
en facebook sida knuten till hemsidan för medlemmar för att nå ut lättare till
våra medlemmar.
En seminarie helg genomfördes i juni med god uppslutning och med trevliga
föreläsningar.
Rasklubbens raskompendium är sålt för översättning till Norge vilket klubben
tjänade 10 000kr på samt att vår sammanställda information om rasen sprids i
andra rasklubbar i Norden.
Styrelsen har under året arbetat med föreningsteknik/mötesteknik och
påbörjat att skriva ner arbetsbeskrivningar för de olika förtroendevalda
posterna.
Respektive rapport av klubbens arbete finns att läsa i separata dokument.
Styrelsen tackar för detta år och ser fram emot nästa!

