SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
Ängsdals skola Bunkeflostrand 30 mars 2019

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. Motioner som senast den 6 veckor före årsmötet skriftligen inkommit till styrelsen. Styrelsen
skall till årsmötet lämna utlåtande och lämna förslag till beslut.
19. Övriga frågor.
20. Mötet avslutas.

Resultaträkning Shiba-No-Kai 2018
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning klubbmaterial
Shibaspecialen
Övriga intäkter
Summa intäkter

Utfall 2017 Budget 2018
67 000
75 000
8 949
2 000
7 975
8 000
2 782
86 706
85 000

Utfall 2018 Budget 2019
78 700
80 000
4 910
2 000
13 195
13 000

Kostnader
Inköp klubbmaterial
Inköp inventarier
Shibaspecialen
Tryckning Shiban
Porto Shiban
Lokalavdelningar
Årsmöte
Styrelsemöten
Reseersättningar
Data, telefon & porto
Kontorsmaterial
Avgifter SSUK
Medlemshantering
Stambokföringsavgifter
Rasmontrar
Utbildning
Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader

Utfall 2017 Budget 2018
-4 694

Utfall 2018 Budget 2019
-300
-1 500

Årets resultat

96 805

95 000

-11 232
-20 257
-9 007

-9 900
-21 500
-10 600

-8 411
-17 836
-8 883

-17 000
-20 000
-9 500

-2 040

-4 000

-3 632

-4 200

-4 331
-3 229

-5 000
-3 500
-1 000
-15 200
-8 400
-1 200

-1 894
-4 711
-1 113
-15 120
-5 579
-1 560

-1 561
-75 153

-2 500
-2 200
-85 000

-1 007
-70 046

-5 000
-4 000
-1 500
-16 000
-6 000
-1 700
-3 000
-2 500
-3 100
-95 000

11 553

0

26 759

0

-15 160
-2 480
-1 162

Balansräkning Shiba-No-Kai 2018
Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa
Bankkonto Swedbank utställn
Bankkonto Swedbank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat
Redovisat resultat
Kortfristig skuld
Förutbetalda medlemsavgifter
Summa eget kapital och
skulder

2018-12-31
1 400
0
10 710
90 005

2017-12-31
0
0
4 179
82 545

102 115

86 724

2018-12-31
66 198
26 759
7 758
1 400

2017-12-31
54 645
11 553
8 327
12 200

102 115

86 725

Shiba-No-Kai
Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen har bestått av:
Ordförande:
Annika Larsson

Vice ordförande:
Annette Wilén

Sekreterare:
Susanne Larsson

Kassör:
Christina Tynell

Övriga ordinarie ledamöter:
Madeleine Lundell
Astrid Wall
Britt-Marie Birgander

Suppleanter:
Inger Persson
Anette Henriksson
Evelina Hjelm

Revisorer:
Charlotta Mellin
Olle Gustafsson

Revisorsuppleanter:
Mats-Ola Lindblom
Charlotte Skinnar

Valberedning:
Annika Mårtensson, sammankallande
Maria Svernhage
Helene Skilström

Övriga funktionärer:
Webmaster: Hans Hagström

Avelsrådskommitté:
Lotta Arborelius, sammankallande
Charlotta Mellin
Helena Löfvendahl
Inger Persson

Utställningskommitté
Susanne Larsson, CUA
Madeleine Lundell
Evelina Hjelm
Medlemstidningen Shiban:
Redaktör; Lotta Arborelius
Redaktion; Annika Mårtensson
Helena Löfvendahl, Annette Wilén
Annika Larsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden.
Medlemmar:
Antal medlemmar per den sista december
Fullbetalande svenska medlemmar
Fullbetalande utländska medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Gratismedlemmar (SKK, SSUK)
Summa

2017
218
0
18
2
2
240

2018
216
0
21
0
2
239

Aktiviteter
Tävlingar
Shibaspecialen
Shibaspecialen hölls den 3 juni på Himmelstalunds sportfält, Norrköping. Domare var Ann-Chaterine
Edoff (Sverige), 51 anmälda shibor (21 h + 30 t) varav 7 valpar (6 h + 1 t)
Valpklass 6-9 mån hanar
1, HP, Novéns Sukiaki, BIM-VALP
2, HP, Explorer´s N-Nobuyuki
3, HP, Explorer´s N-Nariaki
4, Mazzametass Kamal
Valpklass 6-9 mån, tikar
1, HP Novéns Joy BIS-VALP
Juniorklass hanar
1, EXC, Dar-Chingiza Nothing Else Matter, BIS-UNGDOM
2, EXC, Rollick´s XNT Xplorer
3, EXC, Novéns Ichiro
Unghundsklass hanar
Inga anmälda
Öppenklass hanar
1, EXC, Akimine Go Watanbe
2, VG, Chonix Nozumo
3, VG, Novéns Hirado Asimo
Championklass hanar
1, EXC, CK, 1bhkl, BIM MultiCh Mara-Shimas Hasha Go
2, EXC, SE UCH DK CH FI CH NORD CH Sutamuroku Lil´zz
3, EXC, SE UCH FI UCH In Futuro Wakizashi
4, EXC, FI UCH RLD N SE UCH Yamazakura´s Oliver
Veteranklass hanar
1, EXC, CK, bhkl 2, BIM VETERAN, MultiCh Mara-Shimas Ichi Kana Yuushi
2, EXC, CK, Bhkl 3, C.I.B NORD UCH LV RLDN Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokoham
3, EXC, CK, Bhkl 4, SE UCH Chonix Umitarou
4, EXC, CK, SE UCH DK UCH SV VV-17 Chonix Chiyuu-Aito
Juniorklass tikar
1, EXC, Black Widow
2, EXC, Sutamuroku Chibiusa Hime
3, EXC, Sutamuroku Chiisai Hoshi
4, EXC, Sutamuroku Arisu
Unghundsklass tikar
1, EXC, CK Novéns Blooming Beauty
2, EXC, Kringelmyras Beautifly
3, EXC, Sutamuroku Akina
4, EXC, Eriko No Jin Go av Enerhaugen

Öppenklass tikar
1, EXC, CK, CERT, btkl 3, Blue Ivy´s Tenko No Ichihime
2, EXC, CK, R-CERT, Btkl 4, Kringelmyras Luna Lovegood
3, EXC, CK, Chonix Tomiju
4, EXC, Chonix Utai
Championklass tikar
1, EXC, CK, btkl 2, C.I.B SE UCH FI UCH LV CH RLD N Explorer´s Eifukume
2, EXC, CK, SE JV-13 SE UCH Novéns Wajima Mitsu
3, EXC, CK, SE UCH Explorer´s Benihime
Veteranklass tikar
1, EXC, CK, btkl 1., BIS, BIS-VETERAN, SE UCH Chonix Cho-Nixa
2, EXC, CK, Honto-No Ginza
Uppfödarklass
1, HP Chonix kennel

Tikar
BIS, BIS-VETERAN, btkl 1, SE UCH Chonix Cho-Nixa
Utm typ 11år som inte generar ,utm kropps proportioner ,vackert uttryck, välplacerade öron o ögon
,korrekt över o underlinje, vinklar och benstomme, utm rörelser med bra påskjut.
btkl 2, C.I.B SE UCH FI UCH LV CH RLD N Explorer´s Eifukume
Naken super femenin, vackert huvud, bra utryck utm överlinje ,bra svans, bra underlinje o vinklar med
benstommen ,har bra steglängd ,härligt energisk ,kvalitet på päls finns.
btkl 3, Blue Ivy´s Tenko No Ichihime
Harmoniska proportioner, bra huvud ,behöver utvecklas i underkäken .korrekta ögon .öron över o
underlinje .välvinklad ka inte bli djupare ,bra benstomme, väl gående fin attityd.
btkl 4, Kringelmyras Luna Lovegood
Mkt harmoniska proportioner ,korrekt över o underlinje bättre vinklar fram än bak ,rör sej mkt bra
,resning o steg ,bra päls.

Hanar
BIM, 1bhkl, MultiCh Mara-Shimas Hasha Go
utm typ o helhet välformat huvud ,korrekta ögon öron, utm överlinje ,korrekt svans ,bra underlinje
,tillräckliga vinklar. bra benstomme .rör sej fördömligt från sidan med stor värdighet ,bra päls
bhkl 2, BIM VETERAN, MultiCh Mara-Shimas Ichi Kana Yuushi
kraftfull proportionerligt huvud ska inte vara bredare ,bra ögon o öron .utm överlinje ,ok svans ,bra
underlinje ,bra benstomme ,vinklar utm rörelser ,bra päls.
bhkl 3, C.I.B NORD UCH LV RLDN Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokoham.
utm typ, vackert huvud utryck, korrekt överlinje ,bra bröst förhållanden benstomme ,harmoniska
vinklar ,vägvinnande rörelser.
bhkl 4, SE UCH Chonix Umitarou
utm typ välformade öron, korrekt utryck ,bra öron ,bra hals o rygg bra bröstförhållande o benstomme,
rör sej ekonomiskt genom harmoniska vinklar o ålderns rätt ,bra päls
BIS VALP; Novéns Joy (T)
Utm typ med fina proportioner i kroppen ,bra över o underlinje ,välvinklad.

BIM VALP; Novéns Sukiaki, (H)
Korrekta proportioner i höjd o djup ,aningen lång länd ,utm huvud utryck ,vacker hals ,korrekt svans
,utm underlinje ,bra vinklar o stomme ,väl gående, bra päls, utm attityd..
BIS UNGDOM; Dar-Chingiza Nothing Else Matter (H)
Typfull ,tilltalande huvud, korrekta tecken ,bra ögon öron, korr överlinje ngt krullen svans ,fin
bröstförhållande ,bra vinklar o ben stomme ,väl gående.
BIS-uppfödare: Chonix kennel
En i huvudsak enhetlig uppf grupp efter tre fäder och tre mödrar. Tydlig könsprägel, Utmärkta
gånganlag, utm huvud& uttryck. Se upp med proportioner & lågställdhet. Mycket bra uppf resultat.

Övriga tävlingar
Vi har kontinuerligt under året redovisat resultat från utställningar och övriga tävlingar,
hämtade från SKK, på vår hemsida och Facebook-sida.
Utifrån dessa resultat har vi upprättat två olika tio-i-topp listor över årets bästa
utställningsshiba och årets bästa utställningsveteraner, och därefter utsett:

Årets utställningsshiba 2018:
C.I.B., SE UCH, DK UCH, CZ UCH, NL UCH Mara-Shimas Hasha Go
Uppfödare: Wilma Van de Meer, Holland, Ägare: Elisabeth Novén Bäckström, Vellinge
Årets utställningsveteran 2018:
SE UCH, SV VV-18 CHONIX CHO-NIXA
Uppfödare: Annika Mårtensson, Malmö, Ägare: Annika Larsson

Utöver ovanstående tävlingar har vi också utsett:
Årets Allroundshiba: Explorer´s Eifukume ”Doris”
Uppfödare: Birgit Hillersby Huddinge, Ägare: Ofelia Olsson
Årets Lydnadsshiba: Flying Ninja´s Kirin
Uppfödare: Lena Nilsson, Jönköping Ägare: Madeleine Jagebrant

Inspirationspriset
2019 utdelas inget Inspirationspris då inga nomineringar inkommit.

Lokalavdelningarnas aktiviteter under 2018
Vilket fantastiskt engagemang vi har fått se hos våra lokalavdelningar och andra medlemmar
där just hösten var särskild fylld av promenader! Stort och varmt tack! Här följer några av de
aktiviteter som varit under året och som aviserats på vår Facebooksida, Hemsidan eller i
tidningen.
APRIL
En härlig söndag på vårkanten bjöd Göteborgs lokalavdelning in till en naturskön promenad i
Sisjöns motionsspår.
MAJ
Stockholms lokalavdelning bjöd in till en promenad i Judarskogen där både ägare med hund och
shibaintressenter var välkomna för att gotta ner sig i hundsnack!
Shibaträff och promenad i Halmstad på fina promenadvägar i vacker natur med trevlig
grillstund och fika.
AUGUSTI
Den årliga shibaträffen i Malmö var välbesökt. Det var ca 50 personer och ungefär 30 shibor.
Det hade bakats hundmuffins och hundkex som alla shibor blev bjudna på. Det ordnades även
en agilitybana!
SEPTEMBER
En promenad i fin terräng med fikapaus gjordes vid motionsspåren i Bunketorp, Lindome.
Dessutom var det 14 shibor med ägare som hakade på Sydskånska Kennelklubbens promenad i
Bulltofta i härligt sensommarväder.
NOVEMBER
På höstkanten hölls en promenad med socialträning i stadsmiljö med lokalavdelning Stockholm.
Promenad längs Norr Mälarstrand och avslutning i hundrastgård.
I mitten av månaden träffades ett gäng shibor i natursköna Oxelösund för att umgås och vara
ute i den friska luften!
DECEMBER
Lokalavdelning Stockholm anordnade en shibapromenad med fikapaus.
Flera uppfödare har träffar/aktiviteter och informerar om rasklubben och nyttan av att vara
medlem. Styrelsens kontaktperson försöker ha kontinuerlig kontakt med lokalavdelningarna för
att hålla både styrelse och lokalavdelningar uppdaterade på vilka aktiviteter som sker.

Avelsrådsrapport för år 2018
POPULATION
2018 registrerades 38 kullar med totalt 123 valpar samt 7 importer.

Aktiva uppfödare
Det finns totalt 48 kennelnamn som har haft minst en kull shiba sedan 1990. Av dem kan ca 25
stycken anses som aktiva.

Inavel
Inavelsgraden för 2018 hamnade på 1,4 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %.
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % . Under 2018 finns 4 parningar
som ligger över detta värde. Dessa ligger mellan 6,26% - 12,50%.

Avelshundsanvändning
Ingen hane bör bli far till mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. Under den senaste
femårsperioden är det en hanhund som hamnar över det målet. Det är SE16323/2013 med 5,1 %,
totalt 9 kullar/32 valpar.

Avelsstruktur barnbarn
Antalet barnbarn kan uppgå till 10% av antalet födda valpar under en fem-årsperiod vilket blir ca
64 barnbarn. Räknar vi bort tidiga avelsdjur födda år 2000 eller tidigare då avelsmaterialet var
litet så kan vi idag säga att ett fåtal ligger något över den gränsen och dessa avelsdjur är födda
före 2004 vilket gör att det knappast kommer att födas fler barnbarn till dem.
Kullstorlek
Snittstorleken under 2018 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 två tikar som fått sin första
valpkull vid 19-24 månaders ålder. Vi vill påminna om vårt mål i RAS: - 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.

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 10 %. Nu är vi i år uppe i 23,3%. Nästan var fjärde shiba i
Sverige är alltså drabbad av HD och det är inte acceptabelt! Vi har ett åtgärdsprogram i RAS
som tyvärr inte alltid efterlevs. Även 2018 var det några uppfödare som valt att avla på hundar
med C och till och med D-höfter. Under 2018 röntgades totalt 60 hundar varav 14 hundar hade
höftledsdysplasi (HD). Av dessa 14 var 5 importer.

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-höfter.
- Att en hund med C-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.

Övriga hälsoundersökningar
Det är fortfarande få hundar som låter registrera patella resultat. Endast 3 resultat finns för 2018,
alla ua. Det gör att statistiken inte blir helt tillförlitlig. För den senaste 5-årsperioden är 30
hundar undersökta och endast en har anmärkning, grad 1.
Det är även fyra hundar som har ögonlysts under 2018 varav en hund (9 år gammal vid
undersökningstillfället) har diagnosen ”Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ej ärftlig”
. Övriga är utan anmärkning.
Under 2018 röntgades armbågarna (ED) på 8 individer, samtliga UA. Andelen ED under den
sista fem-årsperioden är 4,1% vilket är två stycken, båda med grad 1.

MENTALITET
Mentalbeskrivning
En shiba har genomgått MH under 2018 och fick resultatet ”känd mental status”
Tre shibor har genomfört BPH med genomfört resultat.
Under den senaste fem-årsperioden har 9 shibor genomfört MH, alla fick då känd mental status.
15 shibor har gjort BPH och alla utom en har ett godkänt genomförande.

Helena Löfvendahl , Charlotta Mellin,
Lotta Arborelius & Inger Persson
Avelsråd

Övrigt
Tidningen Shiban
Klubbens tidning har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret 2018.
Medlemshantering
2018 lät vi SKK ta över vår medlemshantering. De ombesörjer att sända ut inbetalningskort
med medlemskort i och med övergången till SKK är medlemskapen ”rullande” och inte som
tidigare, kalendeårsbaserade. Utskick med ett informationsblad om klubben har skickats ut
till nyblivna shibaägare som inte redan är medlemmar.
Hemsidan
Vi har påbörjat en större omstrukturering av hemsidan. Även med tanke på GDPR har vi sett
över sidans innehåll. Löpande uppdateringar har skett.
Från SSUK har Eva Andersson deltagit som mentor på styrelsemötena.
Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv och lösningsfokuserad anda.

Styrelsen för Shiba-No-Kai 2018

__________________
Annika Larsson
Ordförande

__________________
Annette Wilén
Vice ordförande

_________________
Susanne Larsson
Sekreterare

__________________
Madeleine Lundell
Ledamot

__________________
Astrid Wall
Ledamot

_________________
Britt-Marie Birgander
Ledamot

__________________
Christina Tynell
Ledamot, Kassör

_________________
Inger Persson
Suppleant

_________________
Evelina Hjelm
Suppleant

__________________
Anette Henriksson
Suppleant

Shiba-No-Kai:s
Verksamhetsplan för 2019

•

Då rasstandarden för shiba är reviderad fortgår arbetet av RAS.

•

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.

•

2019 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med Hallands Kennelklubb.
Hålls i Tvååker 14 juli, domare Janice Bannister, England

•

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.

•

Hälsoenkäten som gjordes 2018 redovisas under 2019.

•

Arbete inför domarkonferens 2020 pågår.

•

Delta på SSUK,s konferenser och Fullmäktige.

•

Ombyggnad av hemsidan intensifieras.

•

Bidra med en rasbeskrivning till tidningen Härliga Hund.

•

Delta med Rasmonter på Stockholms Hundmässa under förutsättning att tillräckligt med
medlemmar och antal shibor deltar i montern och att budget hålles.

•

Påbörja planering av utställningen 2020.

Motion till årsmötet 2019

Angående inkommen motion till årsmötet för verksamhetsåret 2018
Till årsmötet har inkommit en motion med förslag att rasklubben, SNK, har ett rekommenderat
pris gällande valppris samt parnings- och valpavgift för hanhundsägare och uppfödare.
Styrelsen har sänt förfrågan till samtliga shibauppfödare i rasklubben för att inhämta underlag till
motionen. Då ej tillräckligt många svar inkommit föreslår styrelsen att styrelsen får i uppdrag av
årsmötet att till nästa år ha inhämtat tillräckligt med underlag för att kunna låta årsmötet ta beslut
om eventuellt rekommenderat pris.
Uppgifter som inkommit är;
Av 19 uppfödare har 6 uppfödare svarat. Av dessa har 4 uppgett pris på valp 15 000 – 18 000.
Av de 6 uppfödarna var det 3 som svarade ”vet ej – beroende på syfte”, 1 ”nej” och 2 angav ”ja”
Motivering till hänskjutning till nästa årsmöte; Då underlaget är bristfälligt kan inte styrelsen
komma med någon rekommendation till årsmötet gällande beslut i frågan.
Styrelsen Shiba-No-Kai

