En liten rapport från medlemsansvarig.
Antalet medlemmar per den 1/5 2015 är 1.295, vilket innebär en minskning med 63
stycken jämfört med förra året . Medlemsantalet hoppar emellertid upp och ner
beroende på var man befinner sig i betalningscykeln, men trenden är nedåtgående.
Antalet huvudmedlemmar har minskat med 44 st. till 1.007
Antalet familjemedlemmar har minskat med 17 st. till 271
Antalet hedersmedlemmar är 4 st.
När det gäller tidningen Polarhunden så har vi ett antal friex som går ut till
veterinärstationer, bibliotek, foderleverantörer, SKK, annonsörer i tidningen
Polarhunden, försäkringsbolag, m m. Det rör sig om mellan 40-50 ex per nummer.
Antalet medlemmar i Svensk hundungdom, har gått upp och ner under året, men
ligger nu på 13 medlemmar. Utländska medlemmar ligger på 42. SPHK är ganska
internationell, vi har medlemmar i förutom Sverige, även i Norge, Finland, Danmark,
Tyskland, Holland.
Jag håller kontakt med SKK minst en gång per månad, för uppdatering av
medlemsmatrikeln, avser adressändringar, medlemsnummer, bortglömda
betalningar! Som medlemsansvarig är man också ( kko) klubbkontakt mot
Kennelklubben, vilket innebär att mycket av kontakterna med SKK går genom mig.
Fem gånger per år håller jag kontakt med tryckeriet, när det gäller adressfilen för
Polarhunden.
Med våra medlemmar ute i landet har jag kontakt, (i någon form, telefon, brev email) praktiskt varje dag, året runt. Allt gäller givetvis inte tidningen,
medlemsnummer, adressändring, utan det kan vara frågor i största allmänhet. Det
gäller att kunna ”lotsa” dem vidare, så att så många som möjligt får sin bästa kontakt
med klubben, uppfödare o s v.
Möjligheten att få två nummer av tidningen Polarhunden gratis, finns fortfarande och
gäller nya valpköpare som ej tidigare är medlemmar i SPHK.
Arbetet som medlemsansvarig är stimulerande och roligt. Framför allt så lär man
känna en hel massa medlemmar vilket är trevligt.
Nytomta gård den 4/5 2015
Freddie Åkerlind/medlemsansvarig

