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Rapport från Webmaster - Verksamhetsberättelse 2015!!!!
Jag, Dalia Ramström, har som webmaster uppdaterat hemsidan med den information som jag har fått från 
styrelsen.  !!
Nya sidor 
Det har tillkommit endel nya sidor på hemsidan under 2015. De sidor som är nya är: ”Klubb information” 
och ”Ordförande har ordet” under ”Kontakt”, ”SH-Cupen”, ”Hundutrustning till salu” och ”Meritering" 
under ”Aktiviteter”. På sidan ”Hundutrustning till salu” har det inte hänt så mycket, det har inte kommit in 
en enda grej som är till salu, frågan är om den då skall finnas kvar? De andra sidorna fyller sin funktion på 
ett bra sätt.  !
Uppdaterade sidor 
I princip så uppdateras alla sidor kontinuerligt, de som har uppdaterats och redigerats mer är de som har fått 
nytt utseende eller innehåll. Sidorna ”Valpförmedlingen” och ”Omplacering” har fått helt nya utseenden och 
ett formulär att fylla i när man ska skicka in t.ex en kull. Alla styrelsemedlemmar har på sidan ”Styrelsen” 
fått en presentation och i princip alla har bild både på styrelsen och på sidan ”Funktionärer”. Alla typer av 
resultat har kontinuerligt uppdaterats och alla mötesprotokoll från året ligger ute under protokoll. 
Klubbshopen har uppdaterats med en ny bok som går att köpa via klubben.  !
Facebook-sidan 
En facebooksida har skapats (”SPHK Siberan husky”). Där har det lagts ut nyheter länkade till hemsidan 
varje gång hemsidan har uppdaterats med något på senaste nytt. Detta för att det är hemsidan som ska vara 
den primära webbplatsen för klubben. Det har fungerat bra med FB-sidan, tror att nyheter ofta kommer ut 
snabbare till medlemmarna via FB.  !
Arbetshelgen 
Jag satt med på arbetshelgen i strömsund där vi diskuterade hemsidan endel vilket är bra. Där sas bland annat 
att hemsidan är ganska låst och att det inte går att ändra på det. Dock så får vi jobba med det vi har och 
försöka göra det så bra som möjligt. Vi diskuterade också eventuella nya sidor och saker som kunde ändras.  !!
Kontakt 
Jag har, så gott jag kan, svarat på alla mail jag fått och lagt ut allt så fort jag kan. Jag anser att saker och ting 
ska komma ut snabbt på hemsidan och jag försöker efterleva det så gott det går!  !!
Framtid 
Jag önskar att hemsidan kunde fått vara lite mer fri och lite lättare att arbeta med. Dessutom börjar jag tycka 
att den är lite omodern och lite rörig. Kanske är dax om något år att skaffa nyare hemsidor? Vet att den även 
kan vara halvsvår att hitta på ibland. Vill också gärna få in bilder mm från medlemmar! Målet bör ju vara att 
hemsidan alltid är uppdaterad och att alla medlemmar har daglig koll på den. Skulle även vara intressant med 
lite statistik på hemsidan och har frågat SPHK flera gånger utan svar. !
Hoppas på att kunna bli snabbare och bättre både på att svara på mail och uppdatera hemsidan. Så länge jag 
har tid och lust så fortsätter jag gärna som webmaster! !
Tack för året som gått och hoppas på ett ännu bättre 2016! !
MVH  
 
Dalia Ramström, webmaster !!


