Verksamhetsberättelse 2018 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Allmänt
Styrelsen har under 2018 bestått av:
Ordförande: Ylwa Malmberg
Vice ordförande: Lotta Antoniuson
Sekreterare: Agneta Nilsson Hörnlund
Kassör: Jenny Larsson
Ledamot: Maria Pålsson
1:e ersättare: Eva-Maria Taavo
2:e ersättare: Linda Nordlund
Utställningssekreterare har varit Marita Pettersson
Meriteringssekreterare har varit Andreas Sande.
Firmatecknare har varit Jenny Larsson och Ylwa Malmberg.
Under 2018 har klubben haft 586 registrerade medlemmar, vilket är en minskning från
föregående år då antalet medlemmar var 621. Vi är den största rasklubben inom SPHK.
Årsmötet 2018 hölls i Särna den 4 mars och årsmötet 2019 hålls den 9 februari i samband med
Nornäsdraget. Från föregående årsmöte har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten och
en arbetshelg.
Ylwa Malmberg har varit klubbens representant på SPHKs styrelsemöten.
Rasklubbens officiella utställning/rasspecial anordnades i samband med SPHK Mälardalens
utställning i Eskilstuna den 6 oktober 2018.
Inget Rasmästerskap genomfördes.
Siberian Husky cupen hade ingen utdelning då vi saknar dragansvarig som kan hantera detta.
Rasklubben fanns representerade på Stockholm Hundmässa 2018. Representanter för
rasklubben var Elin och Krister Matsson. Rasklubben deltog även i SBK:s jubileumsparad
under mässan representanter var Ylwa Malmberg, Runa Jacobsson och Charlie Lundgren.
Ny hemsidan har lanserats. 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.
Lotta har gått en distans utbildning på 15 veckor hos SKK inom avel och genetik, och
kommer att gå en fortsättning en helg i mars.
Revideringen inom RAS fortsätter.
Ekonomisk redogörelse och liten rapport om klubbshopen

Året 2018 har klubben inte haft några anmärkningsvärda händelser i ekonomin och klubben går
med vinst i år.
Det har varit en arbetshelg för styrelsen som inte blev en hög kostnad, tack vare att vi var hemma
hos en styrelsemedlem och all mat tillagades av själva styrelsen. Årets rasspecial i Eskilstuna med
endast utställning och inga andra event runt omkring slutade med en mindre vinst på 3200kr för
klubben.
Nu när året slutar så ligger klubbens kassa på 32681kr. 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 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.
Klubbshopen har 2018 haft sämre försäljning, det har inte köpts in varor så det lilla som sålts är
direkt inkomst. Tips till uppfödare, köp gärna boken Gåvan från Tjutkota till era valpköpare eller i
alla fall 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.
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