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Detta året har varit ett ganska enkelt år för mig, där jag har försökt städa upp på hemsidan efter 
flytten av alla dokument från den gamla. Det är en del kvar att göra än men nu börjar det bli enkelt
att se över arkivet, och jag hoppas besökare finner det enklare att hitta på sidan och facebook.

Hemsidan:
Hela SPHK hade ett litet underhållsarbete och justering av hemsidorna under september, vilket gick fint, 
inga konstigheter uppstod, allt material finns kvar.

Efter lite funderingar och frågor från medlemmar samt samtal med styrelsen har jag gjort lite justeringar på 
hemsidan, jag har till höger på sidan lagt in direktlänkar i annonsfältet  till valpkullar, kommande 
arrangemang, och klubbshoppen – som är helt ny från och med i sommar, för att besökare lättare ska hitta 
till dessa.

Jag har även letat igenom hemsidan efter besöksstatistik, inte funnit den men efterlyst statistik över besök 
på hemsidan. Tyvärr har de gjort så att bara SPHK centralt kan se statistik, och då enbart för hela SPHKs 
organisation, detta har de valt att göra pga att det inte fanns någon efterfrågan om att kunna se 
besöksstatistik, sa de. 
Ingen har dock fråga mig under de 2 ren jag varit webansvarig, inte heller sittande styrelse. Om de har frågat
förra styrelsen låter jag vara osagt.
Statistiken för hela SPHK finner ni i bifogad fil.

I övrigt har sidan flutit på bra, månadens bild och månadens medlem funkar fint och intresset känns stort 
bland dem som blir nominerade. Vi har ju en del medlemmar, både nya och gamla, som inte syns så mycket 
i rampljuset inom klubben som inte fått äran att vara månadens medlem än, så det kan ju vara både roligt 
och intressant att lyfta fram även dem. 

Facebook-sidorna:
Den slutna fb-gruppen för medlemmarna tycker jag fungerar toppenbra. Vi är många som använder den för 
att ventilera frågor och diskussionerna hålls på en bra nivå där man visar varandra respekt – toppen! Vi 
verkar nå ut till många av er medlemmar!
Den officiella fb-sidan har vi börjat använda mer för att nå ut till dem som inte är medlem i klubben, vilket 
har gett bra resultat. Bara på den officiella sidan har  besöken ökats från runt 70 pers/dag till ca 200-300 per
nytt inlägg! 
Nya ”gilla”-markeringar för sidan har ökat på bra med – i skrivande stund ( oktober) är det 210 personer 
som följer sidan, både utländska och svenska. I snitt får vi 3 nya gilla-markeringar för sidan i veckan. 



Total räckvidd 1 aug – 27 oktober 2015

Antal besök på sidan 1 aug – 27 oktober 2015

Total antal gilla-markeringar 20 jan – 27 oktober 2015



Lite rolig information om vilka nationalliteter det är som följer klubbens officiella facebooksida

Vi har ju även andra sidor igång. Beroende på vad man som medlem är intresserad utav: 
Tex har vi en dold sida för våra uppfödare. Denna gruppen är tänkt att all info son rör uppfödarna och kan 
vara intressant för dem ska lägga upp, samt att de själva skall kunna fråga varandra om råd, tips och 
diskutera olika angelägenheter om avel.
Utöver denna har vi även en grupp för dem som vill prova att meritera för första gången, denna sidan är 
väldigt populär bland deltagarna och det delas bilder och informeras massvis hur deras träning mm går.  

Vi har även valt att göra eventsidor på facebook för klubbens olika event.  
Detta för att lättare kunna sprida info och uppdateringar om vad som planeras på varje event, samt att det 
är nog ganska intressant och roligt för alla de som funderar att komma att kunna se på ett ungefär vilka fler 
som tänkt deltaga.
Reslutatet känns givande och uppskattat. 

Bästa hälsningar Therese Lindman, webansvarig SPHK:s rasklubb Alaskan Malamute
Vaggeryd, Tisdag 27 oktober 2015 




