
                                                  

Rapport från Webansvarig 2014

Under året så har SPHK och alla underklubbar fått en gemensam ny hemsida. Arbetet med detta började 
redan under våren. Sidorna är uppbyggd ungefär likadant över hela SPHK, allt för att alla besökare enkelt 
skall kunna hitta det de söker. Vid flytten, som var klar för publicering i början av september, så lades all text
från malamuteklubbens dåvarande sida över till den nya, inklusive alla dokument och bilder, några ändringar
i viss text har gjorts, bla av avelsrådet. Flytten gick väldigt fort och smidigt trots att jag under året som gått 
varit totalt nybörjare på hemsidor, precis hade lärt mig den gamla, och fick sätta mig in i det nya verktyget. 
Jag tycker det var riktigt roligt att få göra detta, och tackar för förtroendet från klubben.

Den nya hemsidan är fortfarande under uppbyggnad, då det är lite mer som skall fixas till, bla skall alla 
dokument in under var och sin flik så att de är lättare att hitta dem.

Månadens medlem och månadens bild har fortsatt under årets gång och jag personligen tycker det är ett 
givande inslag som gör sidan mer levande. Där har jag även lagt till ett arkiv för månadens medlem så man 
lätt kan läsa om dem som varit, dock sträcker sig arkivet bara tillbaka till april 2014 då jag innan dess inte 
vet vilka som var. Medlemmar som vet de varit får gärna uppdatera om det, helst med vilken månad och 
vilket år.
Månadens bild ligger som slides på förstasidan, där man kan se bilderna från de senaste 6 månaderna. 

När det gäller besöksstatestiken är det tyvärr inget jag kan se på nya hemsidan, då det tydligen bara är SPHK 
centralt som kan se det. Men innan vi stängde den gamla hemsidan så var besöken rellativt bra anser jag då 
de låg på 200-400 besökare per dag. Vad det svajande besöken berodde på vet jag inte, men kan nog vara för 
att jag uppdaterade sidan rätt ofta och gjorde lite nytt.

Det nya som jag flyttat med från gamla sidan till den befintliga är bla att det i nyhetsflödet kommer upp 
gratulationer till medlemmarna och deras hundars bedrifter, tex om de gjort bra ifrån sig på tävling, 
meritering eller utställning. Mycket av detta har varit om hundar som tagit nya titlar. Tror detta uppskattas så 
jag hoppas vi fortsätter med grattulationerna. 

Några andra nya flikar är Kommande arrangemang och Meriteringstillfällen där vi uppdaterar var för sig vad
som är beslutat. En annan ny flik är Nya malamuteägare, där tanken var från styrelsen att vi skulle skriva och
presentera nya malamuteägare. Detta har dock inte kommit igång än.
Nytt är även en gemensam kalender för hela SPHK, där varje klubb kan lägga in sina arrangemang.

Vi har även startat upp en facebook-grupp på prov efter beslut på medlemsmötet under malamutespecialen. 
Denna sidan är till enbart för rasklubbens medlemmar för diskussioner om olika angelägenheter som har med
klubben att göra, så den är låst för de som inte är insläppta i gruppen och varje medlem får skicka en 
förfrågan och blir insläppt då vi ser dess namn på medlemslistan från SPHK. Detta verkar fungera mycket 
bättre än det diskussionsforum vi hade. Dock är denna gruppen i startgroparna då den öppnades vid 
årsskiftet, men nu en månad senare är det redan 102 medlemmar som anslutit sig och diskussioner om bla 
meriteringsregler pågår. Alla uppdateringar på hemsidan kastas upp på den gamla facebook-sidan och den 
nya. Den gamla facebook-sidan finns kvar för allmänheten som vanligt.

Då vi har bytt hemsida igen har alla i styrelsen och respektive ansvarsområde fått notis om att läsa igenom 
deras dokument, ändra/uppdatera om det behövs för att all info skall stämma med verkligheten. Detta arbete 
fortgår än.

Valpar och omplaceringar har varit aktiv under sommarhalvåret med uppdateringar om nya valpkullar och 
omplacerinar. Hoppas alla som sökt hem till sina hundar lyckats hitta detta.




