
SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016 
Ängsdals skola Bunkeflostrand 22 april 2017 
 

Dagordning 
 

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall 

justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor. 

9. Revisionsberättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust.  

11. Styrelsens rapport om det uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

       B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.   

       C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar.  

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.  

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16.  

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. Stadgeförändringar. 

19. Motioner som senast den 2/1 skriftligen inkommit till styrelsen. Styrelsen skall till årsmötet 

lämna utlåtande och lämna förslag till beslut. 

20. Mötet avslutas. 

  



Resultaträkning Shiba-No-Kai 2016 
 
 
  
Intäkter Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 
Medlemsavgifter 62 450 70 000 70 175 70 000 
Försäljning klubbmaterial 5 136 4 000 7 310 5 000 
Shibaspecialen 19 205 15 000 10 875 12 000 
Annonser 1 100 2 000 - - 
Övriga intäkter 100 1 000 - - 
Summa intäkter 87 991 92 000 88 360 87 000 
 
 
Kostnader Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 
Inköp klubbmaterial - - 1 000 - 6 082 -  
Inköp inventarier - - - 6 095 - 
Shibaspecialen - 8 132 - 10 000 - 8 365 - 12 000 
Tryckning Shiban - 46 018 - 30 000 - 30 290 - 21 000 
Porto Shiban - 16 374 - 13 000 - 13 346 - 14 000 
Lokalavdelningar - - 1 000 - - 1 000 
Årsmöte - 1 500 - 1 000 - 14 546 - 3 500 
Styrelsemöten - - 5 000 - - 
Reseersättningar - 2 682 - 2 000 - 444 - 5 000 
Data, telefon & porto - 3 591 - 3 000 - 2 695 - 2 000 
Kontorsmaterial - 1 283 - 3 000 -2 418 - 1 000 
Avgifter SSUK - 13 020 - 14 000 - 16 370 - 16 000 
Stamboksföringsavgifter - 2 320 - 3 000 - 1 450 - 2 000 
Rasmontrar - 10 965 - 3 000 - 4 174 - 2 000 
Utbildning - 1 200 - 2 000 - 793 - 3 000 
Övriga kostnader - 5 924 - - 2 330 - 4 500 
Summa rörelsekostnader - 113 009 - 91 000 - 109 398 - 87 000 
 
Årets resultat - 25 018 - 1 000 - 21 038 0 
 
 
 
 

 

 

 

  



Balansräkning Shiba-No-Kai 2016 
 
 

 

 

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 
Kortfristiga fordringar 2 330 - 
Kassa 1 078 - 
Plusgirot - 19 633 
Plusgirot, Utställningskonto - 12 442 
Bankkonto Nordea - 74 210 
Swedbank 66 804  
   

Summa tillgångar 70 212 106 285 
 

 

 

 

Eget kapital och skulder 2016 2015 
Balanserat resultat 75 683 100 700 
Redovisat resultat -21 038 -25 018 
Kortfristig skuld 8 167 21 928 
Förbetalda medlemsavgifter 7 400 8 675 

   
Summa eget kapital och skulder 70 212 106 285 
 

 

  



 

 

Shiba-No-Kai 
 

Verksamhetsberättelse för år 2016 
 

 

Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande:  Vice ordförande:  

Annika Larsson  Robert Kiejstut 

  

Sekreterare:     Kassör: 

Susanne Larsson   Robert Kiejstut 

 

Övriga ordinarie ledamöter:    Suppleanter: 
Madeleine Lundell   Inger Persson 

Astrid Wall    Anette Arvidsson 

Annette Wilen 

Ulrika Lindgren 

 

Revisorer:     Revisorsuppleanter:  

Charlotta Mellin   Charlotte Skinnar 

Micke Dahlström Tommy Eriksson 

 

Valberedning:     Övriga funktionärer: 
Carina Kiejstut, sammankallande   Webmaster: Hans Hagström 

Sandra Eriksson 

Helene Skilström  

     

 

Avelsrådskommitté:    Utställningskommitté 

Annika Mårtensson, sammankallande   Susanne Larsson sammankallande 

Charlotta Mellin   Ulrika Lindgren 

Lotta Arborelius    

Helena Löfvendal   Medlemstidningen Shiban: 
Madeleine Lundell, Styrelsens kontaktperson                         Redaktör; Lotta Arborelius  

    Redaktion; Annika Mårtensson 

                                                                                                         Helena Löfvendal, Annette Wilén  

    Annika Larsson 

  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda sammanträden.  

 

Medlemmar: 

Antal medlemmar per den sista december 2016 var 266 stycken fördelat på: 
Fullbetalande svenska medlemmar 230                  (jmf 2015) 175 st 

Fullbetalande utländska medlemmar    3                     ---”---”--        1 st 

Familjemedlemmar     27                    ---”---”--      20 st 

Gåvomedlemmar          0                     ---”---”--       57 st 

Hedersmedlemmar      3                    ---”---”--         6 st  

Gratismedlemmar (SKK, SSUK)      3                  ---”---”---         2 st 

 

Vi har även tagit bort gåvomedlemskapet som uppfödare har kunnat ge till sina valpköpare. Detta 

med anledning av att vi såg att många gåvomedlemmar endast var medlemmar det första året. 

Inkomsten av gåvomedlemskapet åts upp av tidningskostnaden, vilket ledde till att klubben gick med 



förlust (vad gäller medlemsavgifterna gällande gåvomedlemskapen). Dessutom tror vi att det är 

bättre att valpköpare gör ett medvetet val att bli medlemmar. Många uppfödare har fortsatt att 

arbeta aktivt för att få sina valpköpare att bli medlemmar och vi ser att det påverkat 

medlemsavgifterna/inkomsterna positivt och att medlemsformen ”Fullt betalande” är fler än 

tidigare. Om man jämför 2015 (175 fullbet + 57 gåvomedlemmar) och 2016 (230 fullbetalande) så har 
medlemsintäkterna ökat med 7950 kr.  

  

Aktiviteter 
 

Tävlingar  
 
Shibaspecialen 
Shibaspecialen hölls i Stockholm i Bro Park. Domare var Johan Andersson (Sverige), 51 anmälda shibor. 
 
Valpklass 4-6 månader tikar 
1.HP, BIS-valp, Novéns Ai Suru Shisa 

2. HP, Rollick´s Very Versace 

3. Explorer´s K-Takeko Nakano 

4. Edeäng´s Anne-Bell 

 

Valpklass 6-9 månader hanar 
1.HP, BIM, Blue Ivy Yasuaragi No-Mikoto 

 
Valpklass 6-9 månader tikar 
1.HP, BIR, Yajiruski Caramel Hi To Mizu 

2.HP, Blue Ivy Tenko No Ichime 

 

 Juniorklass hanar 
1.EX, CK, R-CERT, Sutamuroku Youuto 

 

Unghundsklass hanar 
1.EX, CK, CERT, NORD JV-15 Noven´s Irai No Kami Waza 

 
Öppenklass hanar 
1.VG, Explorer´s Harukaze 

 

Championklass hanar 
1. EX, CK, SEUCH Yamazakura`s Oliver 

2. EX, CK, SEUCH Sesshomaru Go Tessaiga 

3.EX, CK, RLD N, RLD F,SE JV-15,SE.V.15,SE,UCH,DK UCH Noven`s Chikuma 

4. EX, CK, SE UCH In Futuro Wakizashi 

 
Veteranklass hanar 
1.EX, CK, SEUCH, DKUCH Chonix Chiyuu-Aito 

2. EX, CK, C.I.B ,LVCH,NORD UCH,RLDN Kazakoshi No Kuronishiki GoYokohama Atsumi 

3. EX, INT-NORD-DK UCH,NORD V-06,VV-13,SEV-08-09,SEVV &VWW-14,SE-8,NOV-10 

Artic Trail´s Benito. 

4 EX, SE UCH , PL UCH Chonix Daigoro 

 

Juniorklass tikar 
1.EX, CK, Noven´s O´chii Asahi 

 
Unghundsklass tikar 



1.EX, CK, Parnassos Rio No Strindberg 

2.EX, CK, Kringelmyras Luna Lovegood 

3.EX, Blue Ivy`s Santa Yamashita No Takeushi 

4.VG, Grey Cardinal Kayoba 

 
Öppenklass tikar 
1.EX, CK, CERT, Rollick´s Oriental Touch 

2.EX, CK, R-CERT, Rollick´s Lady In Red 

3.EX, CK, Morningstar Oreo Cookie Chousei Sou 

4.EX, Brazil Jack´s Daikokuten 

 

Championklass tikar 
1.EX, CK, SE UCH, Rollick´s Foxy Lady 

2.EX, CK, SE UCH, Explorer´s Zikka No Memboku To Naru 
3.EX, CK, SE UCH, Rollick`s Miss Magnolia 

4.EX, CK, AT CH, BE CH, C.I.B., CZ CH, HU CH, NL CH, Choufume Go Shirakayasou 

 

Veteranklass tikar 
1.EX, CK, SE UCH Explorer´s Sayuri 

2.EX, CK, SE UCH Chonix Cho-Nixa 

3.EX, CK, C.I.B., NO V-09, NORD UCH, NORD V-08, NORD VV-15, SE V-09 Novéns Takara 

4.EX, NORD UCH, Yamazakura´s Arawasu Fujutsu 

 

Uppfödargrupp 
1.HP, Kennel Rollick´s 

2.HP, Kennel Novén 

3.HP, Kennel Chonix 

 

BIS,BIS Veteran SE UCH Explorer`s Sayuri                                                                                                                        

9 årig mkt tilltalande och väl gående  veteran ,välformat huvud fina välformade ögon,                      

Välrundat nosparti ,fin hals, utm  kropp, korrekt ansatt och buren svans, härliga rörelser,                              

Bra päls ,visar sig trevligt. 

BIM,BIM Veteran SE UCH,DK UCH, Chonix  Chiyuu-Aoito                                                                                               

10 årig veteran hane av tilltalande modell ,vackert välformat huvud,välformade välplacerade ögon, Fina 

välburna öron, kraftig hals ,harmoniskt vinklad, välformad bröstkorg,korrekt ansatt  buren svans. 

Normala rörelser, bra päls ,visas i utm kondition. Väl presenterad. 

BIS –valp,BIR –Valp 4-6 mån, Noven`s Ai Suru Shiisa                                                                                             

4.5 månader fina kroppsproportioner ,ytters feminint huvud mörka välformade ögon ,fint rundat 

Nosparti ganska välformade men välformade öron lagom hals utm ryggkorrekt ansatt och välburen 

svans bra ben och tassar fina typiska rörelser lovande päls visar sig trevligt 

BIR-valp 6-9 mån Yajiruski Caramel Hi To Mizu                                                                                                                 

6 månader med fina kropps proportioner feminint aningen långsträckt huvud ,välformade ögon fina 

men ngt brett ansatta öron, välformat rundat nosparti, bra nacke lagom hals ,ganska öppna fram, bra 

ben och tassar, välformad bröst korg, korrekt ansatt och buren svans, fina rörelser, ej i bästa päls trevligt 

visad. 

BIM –Valp 6-9 mån,Blue Ivy Yasuragi No-Mikoto                                                                                                    

8 Månader med bra kroppsproportioner maskulint välformat huvud fina ögon korrekt burna kraftig hals 

harmoniskt vinklad välf bröstkorg fina tassar välburen svans lovande päls typiska rörelser aningen trång 

bak trevligt temperament väl presenterad. 

 



BIS-Uppfödare Kennel Rollick´s                                                                                                                               

Mkt jämn grupp bestående av 4 kombinationer alla av utm typ ,välformade  huvud härliga utryck. 

Välformade bröstkorgar, utm rörelser ,fina svansar bra pälsar Grattis till en fin grupp! 

 

Övriga tävlingar 
Vi har kontinuerligt under året redovisat resultat från utställningar och övriga tävlingar, 

hämtade från SKK, på vår hemsida. 

Utifrån dessa resultat har vi upprättat två olika tio-i-topp listor över årets bästa 

utställningsshiba och årets bästa utställningsveteraner. 

Vi har därefter utsett: 

 Årets utställningsshiba 2016 : NORD JV-15 SEUCH Novéns Irai No Kami Waza                    

Uppfödare och ägare: Elisabeth Novén Bäckström, Vellinge 

 

Årets utställningsveteran 2016: C.I.B. NO V-09 NORD UCH NORD V-08 NORD VV-15 SE V-09 

Novéns Takara  Uppfödare och ägare: Elisabeth Novén Bäckström, Vellinge 

 

Årets Allroundshiba: Novéns Chikuma                                                                                           

Uppfödare: Elisabeth Novén Bäckström,Vellinge  Ägare: Marje Lundgren 

 

Årets Lydnadsshiba: Flying Ninja´s Kirin                                                                                       

Uppfödare: Lena Nilsson, Jönköping  Ägare: Madeleine Jagebrant  

Tävlingsansvariga: Annette Wilén, Ulrika Lindgren 

 

Inspirationspriset 
2017 års Inspirationspris tilldelas Marje Lundgren med Novéns Chikuma ”Fox”.                                                                                                              

 

Lokalområden                                                                                                                                                         
Under 2016 anordnade våra lokalavdelningar ett stort antal  promenader och aktiviteter för både 

ägare och hundar!  

 

FEBRUARI 
En Alla Hjärtans Dags-promenad anordnades i Björkhagen av lokalavdelning Stockholm. 

 
MARS 
Stockholms lokalavdelning hade en promenad i Upplands Väsby, både Shibaägare och intressenter av 

rasen var välkomna. 

 
Stockholms lokalavdelning anordnade en heldagskurs i Nose work. 

 

APRIL 
Lokalavdelning Göteborg höll i en promenad i Partille där hundarna fick leka i en inhägnad och de tvåfotade 

fikade. 

 

MAJ 



Lokalavdelning Öst hade en vårpromenad i Eksjö med tipspromenad och aktiveringsövningar utmed 

promenadvägen.  

 

Vid vackra Karlslunds herrgård i Örebro anordnades det en promenad som gick längst Svartån av lokalavdelning 

väst. 

 

Promenad i slutet av maj av lokalavdelning syd i Bernstorp, Malmö. 

 
JUNI 
Shibaträff i Nyhammar i Dalarna där styrelsens sekreterare Susie Larsson höll i ringträning med stationsträning 

och personsök. 

           

JULI 
Shibaträff hölls i Halmstad med möjlighet att prova på bland annat rallylydnad.  

 

En träff anordnades i Nyköping på Ängstugans koloniområde där det bjöds på fika på en kolonilott. 

 

AUGUSTI 
Syd anordnade träff i Malmö på Kulladal där det även ordnades ett lotteri där pengarna går till vår shibaspecial 

som skall hållas i Malmö 2017. 

Uppfödare i Syd har haft ”Öppet hus” och informerat om rasen och om klubben. 

 

OKTOBER 
Lokalavdelning Göteborg/Halland hade en promenad med fika på Safjället i Mölndal. 

 

NOVEMBER 

Stockholm höll i promenad i Björkhagen, där intressenter var varmt välkomna. 

 

DECEMBER 

Stockholm bjöd in till adventspromenad med glögg och korv på Drottningholm där promenaden gick längst 

Lovöns promenadstråk.  

 

Flera uppfödare har träffar/aktiviteter och informerar om rasklubben och nyttan av att vara medlem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avelsrådsrapport för år 
 
 
POPULATION 
 
2016 registrerades 34 kullar med totalt 108 valpar samt 13 importer. Antalet registreringar har 
hållit sig på 100–150 de senaste 12 åren från att innan dess rört sig runt 30 per år. Det intressant 
att registreringarna inte stadig ökar med tanke på den stor
 
 

 
 
Aktiva uppfödare 
Det finns totalt 45 kennelnamn
stycken anses som aktiva.  
 
 
Inavel 
Inavelsgraden för 2016 hamnade på 1,0 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %. 
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 2016 
ligger under detta värde. 
 

 
 
Avelshundsanvändning 
Ingen hane bör bli far till mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. Under d
femårsperioden är det bara en 
5,7 % (12 kullar och 34 valpar). 
 
Avelsstruktur barnbarn 
Antalet barnbarn kan uppgå till 10% a
60 barnbarn. Räknar vi bort tidiga 
litet så kan vi idag säga att det är 6 shibor som ligger över gränsen, den med flest har 80 
svenskfödda barnbarn. 

för år 2016 

2016 registrerades 34 kullar med totalt 108 valpar samt 13 importer. Antalet registreringar har 
de senaste 12 åren från att innan dess rört sig runt 30 per år. Det intressant 

att registreringarna inte stadig ökar med tanke på den stora efterfrågan på valpar.

totalt 45 kennelnamn som har haft minst en kull shiba sedan 1990

Inavelsgraden för 2016 hamnade på 1,0 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %. 
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 2016 

ll mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. Under d
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5,7 % (12 kullar och 34 valpar).  
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Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 2016 

 

ll mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. Under den senaste 
som hamnar över det målet och då med 
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Kullstorlek 
Snittstorleken under 2016 var 3,2 valpar per kull. Snittet för de senaste 10 åren är 3,1.
 
 
Ålder på avelsdjur 
Ingen tik har fått sin första kull före 18 månaders ålder. Det är dock tre tikar som fått sin första 
valpkull vid 19-24 års ålder samt två hanar som blivit fäder vi 13
påminna om vårt mål i RAS: -
ålder samt att en tik bör vara minst 22 månader vid första parningen.
 
 
HÄLSA 
 
Höftledsdysplasi 
Det ser ut som om det är väldigt svårt att vända trenden med ökande HD i rasen. Fram till år 
2005 låg andelen HD-hundar under 1
alltså drabbad av HD och det är inte acceptabelt! Vi har ett åtgärdsprogram i RAS men tyvärr är 
det ett flertal uppfödare som inte följer det. Även 2016 var det några uppfödare som valt att avla 
på hundar med C-höfter, och det kan vara ok i enstaka fall enligt RAS om hunden tillför många 
andra värdefulla egenskaper. Men då ska den alltid paras med en hund med A
inte alltid och 2016 hade vi 2 kullar med kombinationen C
 

 
 
 
Så här står det i RAS: 
- Att enbart friröntgade hundar bör gå i avel. 
- Att hundar med B-höfter i första hand paras med hundar med A
- Att en hund med C-höfter i undantagsfall kan användas begränsat i avel om den har 
många positiva fördelar när det gä
nytt blod. I dessa fall ska den enbart paras med en partner med A
- Att en hund med D eller sämre gradering aldrig ska gå i avel.

Snittstorleken under 2016 var 3,2 valpar per kull. Snittet för de senaste 10 åren är 3,1.

Ingen tik har fått sin första kull före 18 månaders ålder. Det är dock tre tikar som fått sin första 
24 års ålder samt två hanar som blivit fäder vi 13-18 månaders ålder. Vi vill 

- Att inget avelsdjur, tik eller hane, går i avel före 18 månaders 
ålder samt att en tik bör vara minst 22 månader vid första parningen. 

Det ser ut som om det är väldigt svårt att vända trenden med ökande HD i rasen. Fram till år 
hundar under 10 %. Nu är vi uppe i 20%. Var femte shiba i Sverige är 

alltså drabbad av HD och det är inte acceptabelt! Vi har ett åtgärdsprogram i RAS men tyvärr är 
det ett flertal uppfödare som inte följer det. Även 2016 var det några uppfödare som valt att avla 

höfter, och det kan vara ok i enstaka fall enligt RAS om hunden tillför många 
andra värdefulla egenskaper. Men då ska den alltid paras med en hund med A
inte alltid och 2016 hade vi 2 kullar med kombinationen C-B.  

Att enbart friröntgade hundar bör gå i avel.  
höfter i första hand paras med hundar med A-höfter. 
höfter i undantagsfall kan användas begränsat i avel om den har 

många positiva fördelar när det gäller övrig hälsa, mentalitet och exteriör samt bidrar med 
nytt blod. I dessa fall ska den enbart paras med en partner med A-höfter. 

Att en hund med D eller sämre gradering aldrig ska gå i avel. 

Snittstorleken under 2016 var 3,2 valpar per kull. Snittet för de senaste 10 åren är 3,1. 

Ingen tik har fått sin första kull före 18 månaders ålder. Det är dock tre tikar som fått sin första 
18 månaders ålder. Vi vill 

ane, går i avel före 18 månaders 
 

Det ser ut som om det är väldigt svårt att vända trenden med ökande HD i rasen. Fram till år 
0 %. Nu är vi uppe i 20%. Var femte shiba i Sverige är 

alltså drabbad av HD och det är inte acceptabelt! Vi har ett åtgärdsprogram i RAS men tyvärr är 
det ett flertal uppfödare som inte följer det. Även 2016 var det några uppfödare som valt att avla 

höfter, och det kan vara ok i enstaka fall enligt RAS om hunden tillför många 
andra värdefulla egenskaper. Men då ska den alltid paras med en hund med A-höfter! Detta följs 

 

höfter.  
höfter i undantagsfall kan användas begränsat i avel om den har 

ller övrig hälsa, mentalitet och exteriör samt bidrar med 
höfter.  



 
 
Övriga hälsoundersökningar 
Det är fortfarande få hundar som låter registrera patella resultat. Endast 7 resultat finns för 2016. 
Det gör att statistiken inte blir helt tillförlitlig. För den senaste 5-årsperioden är 38 hundar 
undersökta och 10% har anmärkning, 5% grad 1 och lika många grad 2. 
 
Under samma femårsperiod ögonundersöktes 21 hundar varav 5 hade anmärkning. En av dem är 
en japansk import med registrerad diagnos glaukom vid 9 års ålder. PLD, som kan leda till 
glaukom, hittades hos två individer, mor och dotter. Det bör tilläggas att de flesta som får 
diagnosen glaukom ej registreras i SKKs hunddata. 
 
Enstaka individer med armbågsdysplasi har noterats. 
 
 
MENTALITET 
Mentalbeskrivning 
Ingen shiba har genomgått MH under 2016 men däremot har två genomfört BPH under 2016.  
Under den senaste fem-årsperioden har 15 shibor genomfört MH. 20 shibor har gjort BPH och 
alla utom en har ett godkänt genomförande. 
 
 
 
Charlotta Mellin, Lotta Arborelius & Helena Löfvendahl 

Avelsråd 

 

Övrigt 
 
Rasmonter 
På utställningen Stockholms Hundmässa 2016 deltog klubben med en rasmonter för shiba.  

 

Tidningen Shiban 
Klubbens tidning har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret 2016. För att minska 

kostnaderna har vi dragit ner på sidantalet och bytt tryckeri.  

En ”Valpspecial” (i PDF-format) har också färdigställts och kommer att skickas ut till uppfödare under 
2017 års början som tanken är att uppfödarna ska kunna använda i sin ambition att värva fler 

medlemmar till klubben. 

 

Medlemsvärvning 
Utskick med ett informationsblad om klubben har skickats ut till nyblivna shibaägare som inte redan 

är medlemmar. Se även ovan om ”Valpspecialen”. 

 

Rasrevideringen  
Under 2017 kommer FCI med en revidering av rasstandarden och SKK kommer att översätta denna 

till svenska som sen SNK kommer att arbeta vidare med.  
 

Hemsidan 
Det pågår ett arbete i att få hemsidan mer ”användarvänlig”. Under året har vi kontinuerligt tittat på vår 

hemsida och försökt uppdatera den så att den känns aktuell för medlemmar och nya valpköpare. Vi har 



också sett om den kan komma längre upp i flödet när man googlar på Shiba. Hemsidan kan behöva en 

större satsning så småningom då tekniken snabbt går framåt. 

 

Shibaprylar 
 I styrelsen pågår ett arbete med att utöka antalet produkter till försäljning. 
 

 

Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda.  

 

 

 

Styrelsen för Shiba-No-Kai 2016 

 

 

__________________ __________________ _________________ 

Annika Larsson                                      Robert Kiejstut  Susanne Larsson 
Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 
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Madeleine Lundell Astrid Wall  Annette Wilen 

Ledamot Ledamot  Ledamot 
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Ulrika Lindgren Anette Arvidsson  Inger Persson 

Ledamot Suppleant  Suppleant 

 



      Shiba-No-Kai:s             
                               Verksamhetsplan för 2017 
 

 

 

• Följa upp hur RAS efterföljs samt påbörja revidering av densamma. 

 

• Fortsatt satsning på våra lokalavdelningar där vi kommer att jobba för att shibaägare i 

olika delar av landet lättare skall kunna träffas och ordna olika aktiviteter.  

 

• Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i 

landet involverade i klubbens arbete.  

 

• 2017 års Shibaspecial anordnas av styrelsen och lokalavdelning Syd. Hålls i Malmö 27 

maj, domare; Marianne Baden 

 

• Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året. 

 

• Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, 

samt årets Utställningsveteran .  

 

• Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina 

ägare gör gott för rasen.  

 

• Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai. 

 

• Hälsoenkät planeras att utsändas under året. 

 

• Delta med rasmonter på Stockholms hundmässa. 

 

 

 


