Verksamhetsberättelse 2017 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Allmänt
Styrelsen har under 2017 bestått av:
Ordförande Ylwa Malmberg
Vice ordförande Linda Nordlund
Sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund
Kassör Jenny Larsson
Ledamot Lotta Antoniusson
1:e ersättare: Therese Lindahl
2:e ersättare. Kenneth Svensson
Utställningssekreterare har varit Tina Olsson.
Meriteringssekreterare har varit Andreas Sande.
Firmatecknare har varit Jenny Larsson och Ylwa Malmberg.
Under 2017 har klubben haft 621 registrerade medlemmar vilket är en liten
minskning från föregående år då antalet medlemmar var 631. Vi är den största rasklubben
inom SPHK.
Årsmötet 2017 hölls i Sveg den 4 mars och årsmötet 2018 hålls den 4 mars i samband med
Polardistans. Från föregående årsmöte har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten
varav ett var i anslutning till en arbetshelg.
Ylwa Malmberg och Linda Nordlund har varit klubbens representant på SPHKs
styrelsemöten.
Rasklubbens officiella utställning/rasspecial anordnades i samband med SPHK Västras
utställning i Tånga Hed den 3 september 2017. Två föreläsningar anordnades, en av Annica
Uppström och en av Karsten Grönås. En dragaktivitet var planerad men fick ställas in på
grund av för hög temperatur. Cafeteria, grill och försäljning av prylar från klubbshopen fanns
i anslutning till utställningen. De fanns försäljning av lotter där ett av priserna var en
trehjuling skänkt av Kennel Axias/Ingrid och Per Agefeldt.
Rasmästerskapen hölls i Sveg den 4-5 mars 2017 i samband med Nordic Open,
Siberian Husky cupens diplom delades till samtliga placerade i cupen vid Rasspecialen i
Tånga Hed. För att erhålla diplom krävs närvaro vid diplomutdelningen.
För Stockholm Hundmässa 2017 missade tyvärr SPHK att anmäla till monterplats.
Representanter för rasklubben skulle vara Elin och Krister Matsson.
Hemsidan har uppdaterats. Rasklubben finns på Facebook som ett informationsforum (ej för
diskussion).
I övrigt har styrelsen arbetat med diverse rasfrågor.

Avelsrådet
Avelsrådet arbetar med en revidering av RAS. Lotta Antoniusson är sammankallande i rådet.
Ekonomisk redogörelse för verksamhetsberättelsen 2017 och liten rapport om
klubbshopen
Året 2017 har varit en utmaning för att få ekonomin att gå ihop för klubben.
Det har varit en arbetshelg för styrelsen som inte blev en hög kostnad, tack vare att vi var
hemma hos en styrelsemedlem och vi lagade all mat själva.
Nu när året slutar så ligger klubbens kassa på 25 268 kr. 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 10 000 kr per år.
Orsak till varför det i år blev ett minusresultat på flera tusen är att det betalats fakturor för
utställning 2016 på året 2017´s ekonomiska sida. Klubbshopen har 2017 haft bättre
försäljning, mycket såldes på årets rasspecial, och klubben har inte köpt in varor till lager.
Tips till uppfödare, köp gärna boken Gåvan från Tjutkota till era valpköpare eller iallafall
rekommendera dem att köpa den. Klubben har kvar flera exemplar av boken ”Leonard
Seppala” skriven av Pam och Bob Thomas och dessa böcker säljer klubben utan vinstsyfte.
Ullmax försäljningen är inte stor, men det lilla vi säljer varje år genererar pengar direkt till
klubben. 2017 har försäljningen via Ullmax inbringat ca 2 500 kr till klubben.

Styrelsen

