
SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 
Ängsdals skola Bunkeflostrand 24 mars 2018 
 

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 2017 
 
 
  

Intäkter  Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 
Medlemsavgifter 70 175 70 000 67 000 75 000 
Försäljning klubbmaterial 7 310 5 000 8 949 2 000 
Shibaspecialen 10 875 12 000 7 975 8 000 
Annonser         
Övriga intäkter     2 782   
Summa intäkter 88 360 87 000 86 706 85 000 
 

Kostnader Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 
Inköp klubbmaterial -6 082   -4 694   
Inköp inventarier -6 095       
Shibaspecialen -8 365 -12 000 -11 232 -9 900 
Tryckning Shiban -30 290 -21 000 -20 257 -21 500 
Porto Shiban -13 346 -14 000 -9 007 -10 600 
Lokalavdelningar   -1 000     
Årsmöte -14 546 -3 500 -2 040 -4 000 
Styrelsemöten         
Reseersättningar -444 -5 000 -4 331 -5 000 
Data, telefon & porto -2 695 -2 000 -3 229 -3 500 
Kontorsmaterial -2 418 -1 000   -1 000 
Avgifter SSUK -16 370 -16 000 -15 160 -15 200 
Medlemshantering       -8 400 
Stambokföringsavgifter -1 450 -2 000 -2 480 -1 200 
Rasmontrar -4 174 -2 000 -1 162   
Utbildning -793 -3 000   -2 500 
Övriga kostnader -2 330 -4 500 -1 561 -2 200 
Summa rörelsekostnader -109 398 -87 000 -75 153 -85 000 
 

Årets resultat -21 038 0 11 553 0 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Balansräkning Shiba-No-Kai 2017 
 
 

 

Tillgångar    2017-12-31   2016-12-31 
Kortfristiga fordringar   0   2 330 
Kassa   0   1 078 
Bankkonto Swedbank utställn   4 179   0 
Bankkonto Swedbank   82 545   66 804 
          
Summa tillgångar   86 725   70 212 
 

Eget kapital och skulder   2017-12-31   2016-12-31 
Balanserat resultat   54 645   75 683 
Redovisat resultat   11 553   -21 038 
Kortfristig skuld   8 327   8 167 
Förutbetalda medlemsavgifter   12 200   7 400 
          
Summa eget kapital och 
skulder   86 725   70 212 
 

 

  



 

 

Shiba-No-Kai 
 

Verksamhetsberättelse för år 2017 
 

 

Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande:  Vice ordförande:  

Annika Larsson  Ulrika Lindgren 

  

Sekreterare:     Kassör: 

Susanne Larsson   Christina Tynell 

 

Övriga ordinarie ledamöter:    Suppleanter: 
Madeleine Lundell   Inger Persson 

Astrid Wall    Madeleine Nilsson 

Annette Wilen 

Ulrika Lindgren 

 

Revisorer:     Revisorsuppleanter:  

Charlotta Mellin   Mats-Ola Lindblom 

Charlotte Skinnar Lars Bäckström 

 

Valberedning:     Övriga funktionärer: 
Annika Mårtensson, sammankallande   Webmaster: Hans Hagström 

Maria Svernhage 

Helene Skilström  

     

 

Avelsrådskommitté:    Utställningskommitté 

Lotta Arborelius, sammankallande   Susanne Larsson sammankallande 

Charlotta Mellin   Ulrika Lindgren 

Helena Löfvendal 

Madeleine Lundell, Styrelsens kontaktperson    
Medlemstidningen Shiban: 

                            Redaktör; Lotta Arborelius  

    Redaktion; Annika Mårtensson 

                                                                                                         Helena Löfvendahl, Annette Wilén  

    Annika Larsson 

  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda sammanträden.  

 

Medlemmar: 
Antal medlemmar per den sista december 2017 var 240 stycken fördelat på: 

Fullbetalande svenska medlemmar 218                   

Fullbetalande utländska medlemmar    0                      

Familjemedlemmar     18                     

Hedersmedlemmar      2                      

Gratismedlemmar (SKK, SSUK)     2                   

 

 



Aktiviteter 
 

Tävlingar  
 
Shibaspecialen 
Shibaspecialen hölls den 27 maj i Malmö på First Camp, Sibbarp. Domare var Marianne Baden 

(Danmark), 37 anmälda shibor. 

 
 
Valpklass 4-6 månader tikar 
1.HP BIR-valp 4-6 mån, Chonix Yuriko 
2. HP Alinas´s Alina Af Danmark 

3. Noven´s Looks Like An Angel 

4. Chonix Yachi 

 

Valpklass 6-9 månader hanar 
1.HP, BIM-valp 6-9 mån, Noven's Zennoo No 

 

Valpklass 6-9 månader tikar 
1.HP, BIS-Valp, BIR-valp 6-9 mån, Noven's Blooming Beauty 

2.HP, Noven´s Zuri Akoya No 

3. Noven´s Breaking News 

4. Noven´s Zahara No 

 

 Juniorklass hanar 
Inga anmälda 

 

Unghundsklass hanar 
1.VG, Asais Muneaki 

2.VG, Asais Masaki 

 

Öppenklass hanar 
1.EX, CK, Cert, BH-4, Chonix Nozomu 

 

Championklass hanar 
1. EX, CK, BIS, BIR, BH-1 DK UCH, NL CH, SE UCH, Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakus 

2. EX, CK, BH-2 DK UCH, SE UCH, Noven's Kochi Kami Waza 

3.EX, CK, DK UCH, NORDJV-15, SE UCH, Noven´s Irai No Kami Wasa 

4. EX, DK UCH, RLD N, SE UCH, Parnassos Masaru 

 

Veteranklass hanar 
1.EX, CK,BIM-veteran, BH-3, SE UCH, DK UCH, Chonix Chiyuu-Aito 

2. EX, CK,SE UCH, Noven´s La Kai 

3. EX, C.I.B, NORD UCH, LV CH, RLD N, Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi  

4 EX, DK VV-16, NORD VV-16, Nattfjärilen Chikako 
 

Juniorklass tikar 
1.EX, CK, Noven´s Ai Suru Shiisa  

2.EX, Chonix Utau 

2.VG, Chonix Utai 

 

Unghundsklass tikar 
1.EX, CK, Cert, BIM, BT-1, Chonix Tomiju 

2.EX, CK, R-Cert, BT-4, Chonix Taura  

3.EX, Noven´s O´chii Asahi 



 
Öppenklass tikar 
1.EX, CK, Mara-Shibas Amari Asayake 

 

Championklass tikar 
1.EX, CK, BT-2, SE UCH, FI UCH, C.I.B, LV CH, RLD N, Explorer´s Eifukume 

2.EX, SE UCH, Noven´s Toyama 

3.EX, SE UCH, Parnassos Q-Toya 

 

Veteranklass tikar 
1.EX, CK, BIS-veteran, BT-3, SE UCH Chonix Cho-Nixa 

2.EX, CK, , C.I.B., NO V-09, NORD UCH, NORD V-08, NORD VV-15, SE V-09 Noven´s Takara 

3.EX, CK, Lucky Dragon´s Maemi 

 
Uppfödargrupp 
1.HP, Kennel Novén 

2.HP, Kennel Chonix 

 

BIS, BIR, BH-1 DK UCH, NL CH, SE UCH, Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakus 

Maskulin hane, ärligt huvud och uttryck, välansatta o burna öron, vackra mörka ögon, bra längd i 

nosparti, bra kropp och lårbredd, rör sig effektivt och korrekt, flott urajiru för färgen, korr päls och färg, 

härligt temp, välvisad, bra hals och överlinje, välansatt svans 

 BIM, Chonix Tomiju 

Feminin, väldigt harmonisk, härligt huvud och uttryck, fina mörka ögon, fin hals och överlije, välansatt 

svans, välkroppad och välvinklad, bra lårbredd, fina tassar, rör sig bra och effektivt, bra pälskvalitet. 

Bästa Ungdom 

BIR –Valp 4-6 mån, Chonix Yuriko                                                                                                                                     

Väldigt harmonisk och välproportionerlig tik, fem. huvud o uttryck, välplac. öron, fina mörka ögon, korr. 

bett, fin hals o överlinje, god kropp, passande vinklar, rör sig effektivt, välansatt svans, fin päls för 

åldern, mycket välvisad. BIR-valp 4-6                                                                                             

BIS-valp, BIR-valp 6-9 mån Noven's Blooming Beauty                                                                                                     

8 mån, feminin harmonisk tik, bra skalle, välplac. öron, fina mörka ögon, korr. bett, fin hals o överlinje, 

välplac. svans, fina tassar o mörka klor, rör sig korrekt, välvisad. BIR-valp 6-9, BIS-valp! 

BIM –Valp 6-9 , Noven's Zennoo No                                                                                                                                      

6,5 mån, maskulin hane som absolut inte får bli tyngre, välskuret huvud med fina öron o vackra ögon, 

korrekt bett, tillräcklig hals, bra överlinje, välansatt stramt upprullad svans, kunde önska honom lite 

högre på benen, fina tassar, härligt pigmenterad m mörka klor, flott päls för åldern, vacker färg.  

BIS-Veteran, BIR-Veteran, SE UCH Chonix Cho-Nixa                                                                                                

Feminin, 11 år, fortfarande välgående, härligt huvud o uttryck, välburna o placerade öron, vackra ögon, 

välansatt och buren svans, välkroppad, passande vinklar, aningen flata tassar, god pälskvalitet men i 

fällning, fin färg för åldern, mkt välbevarad tik som visar sig flott. Bästa Veteran 

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

Maskulin, 11 år, harmonisk och välbyggd, huvud m fina proportioner, välformade mörka ögon, fin hals o 

överlinje, välansatt svans, päls i fällning, rör sig korrekt och effektivt, visar sig flott, passande kropp och 

vinklar 

BIS-Uppfödare Kennel Noven´s                                                                                                                                                      

En väldig homogen grupp, 4 kombinationer 2-11 år, maskulina hanar o feminina tikar, uppfödaren 

förmått hålla typen, alla välgående m supertemperament, korr päls, fin färg, grattis till uppf! Bästa 

Grupp  



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. 

Vi har därefter utsett: 

 Årets utställningsshiba 2017 : SE UCH, DK UCH,NORD JV-15  Novéns Irai No Kami Waza                    

Uppfödare och ägare: Elisabeth Novén Bäckström, Vellinge 

 

Årets utställningsveteran 2017: NORD UCH, HR CH, LU C, NL UCH, PL UCH, SL CH Mara-Shimas 

Ichi Kana Yuushi Ägare: Elisabeth Novén Bäckström, Vellinge 

 

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  

Tävlingsansvariga: Annette Wilén, Ulrika Lindgren 

 

 
Inspirationspriset 
2018  års Inspirationspris tilldelas Rickard Blomkvist med Amigo.                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalavdelningarna - aktiviteter                                                                                                                                                       
Under 2017 anordnade våra lokalavdelningar och andra initiativtagare en hel del natursköna 

promenader aktiviteter för både ägare och hundar!  

 

APRIL 
Under årsmötet i Bunkeflostrand den 22 april hölls en föreläsning av Charlotta Mellin, 

uppfödare och domare på shiba, om bl.a. raskompendiet för vår ras. 

 

Av lokalavdelning Stockholm hölls det även en shibapromenad i Björkhagen med fika. Det var 

även ett utmärkt tillfälle för shibaintresserade att prata om rasen med mattar och hussar. 

 
MAJ 
Under shibaspecialen som var i maj i Malmö höll Ofelia Olsson i en rolig ”skattjakt” för våra 

hundar under lunchpausen, den blev riktigt lyckad! 

 

Det hölls en härligt vårig shibapromenad på Ön, ca 1 mil öster om Halmstad. 

 
JULI 
I juli var det dags för en träff i Nyköping med promenad, medhavd fika för både två och 

fyrbenta och lek i rastgården för de som ville. 
 
 
AUGUSTI 
Lokalavdelning Syd hade i början av augusti en härlig hundträff i Malmö på Kulladal hos Annika 

Mårtensson med både stammisar och nya shibaintresserade. Det bjöds på olika aktiviteter. 

 

OKTOBER                                                                                                                                                            
Elisabeth Novén på avdelning Syd hade öppet hus den 15 okt då det kom 83 pers. Hon 

berättade och visade rasen samt visade rallylydnad och hade en foderspecialist på plats. 
 
NOVEMBER 
I november inbjöd SSUK till en hundägarkonferens i Sollentuna där en veterinär från Väsby 

veterinärklinik föreläste om första hjälpen för hund.  

Det hölls även en höstig träff i Göteborg vid fina Sisjön med promenad och fika i naturskönt 

område! 

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 
 
 
POPULATION 
 
2017 registrerades 45 kullar med totalt 139 valpar samt 12 importer. 
 
 

 
 
Aktiva uppfödare 
Det finns totalt 48 kennelnamn
stycken anses som aktiva.  
 
 
Inavel 
Inavelsgraden för 2017 hamnade på 1,
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 201
ligger under detta värde. 
 

 
 
Avelshundsanvändning 
Ingen hane bör bli far till mer än 5 % av födda
femårsperioden är det en hanh
10 kullar/34 valpar.  
 
Avelsstruktur barnbarn 
Antalet barnbarn kan uppgå till 10% av antalet födda valpar under en fem
66 barnbarn. Räknar vi bort tidiga 

för år 2017 

2017 registrerades 45 kullar med totalt 139 valpar samt 12 importer.  

totalt 48 kennelnamn som har haft minst en kull shiba sedan 1990

hamnade på 1,3 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %. 
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 201

Ingen hane bör bli far till mer än 5 % av födda valpar under en femårsperiod. Under d
femårsperioden är det en hanhund som hamnar över det målet. Det är SE16323/2013, 5,6 % med 

Antalet barnbarn kan uppgå till 10% av antalet födda valpar under en fem-årsperiod vilket blir ca 
66 barnbarn. Räknar vi bort tidiga avelsdjur födda år 2000 eller tidigare då avelsmaterialet var 

 

kull shiba sedan 1990. Av dem kan ca 25 

% vilket är under det maximala värdet på 2,5 %.  
Enskilda parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 % och alla kullar födda 2017 

 

valpar under en femårsperiod. Under den senaste 
SE16323/2013, 5,6 % med 

årsperiod vilket blir ca 
då avelsmaterialet var 



litet så kan vi idag säga att det är sex shibor som ligger över gränsen, den med flest har 85 
svenskfödda barnbarn, övriga fem runt 70. 
 
 
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 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%. 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 2017 var det några uppfödare som valt att avla på hundar 
med C och till och med D-höfter.  
Men resultaten kan inte helt förklaras av dessa fåtal kullar. Det stora flertalet kullar är efter 
friröntgade föräldrar. En förklaring som kommit fram är att den nya digitala röntgentekniken ger 
skarpare bilder som är lättare att avläsa. Med de äldre mer suddiga bilderna valde man att hellre 
fria än fälla när det var osäkert. En annan förklaring är att aveln till stor del baseras på importer 
som många gånger är från Japan eller som har japanska hundar i närmsta led. Hundarna röntgas 
inte i Japan och vi kan se att det är en stor del av våra japanska importer som har HD, 
uppskattningsvis hälften av den och ofta också grava fel. Även om just dessa individer inte går i 
avel pekar det på att frekvensen av HD är stor i den japanska populationen, samma population 
som ofta finns på nära håll även i våra svenska stamtavlor. 
Om andelen HD i den svenska populationen fortsätter att stiga hamnar vi snart i en situation där 
vi måste använda C-hundar i större utsträckning för att inte avelsbasen ska bli lidande.  
 
 

 
 



 
 
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 4 resultat finns för 2017, 
alla ua. Det gör att statistiken inte blir helt tillförlitlig. För den senaste 5-årsperioden är 34 
hundar undersökta och 12%  har anmärkning, 6% grad 1 och lika många grad 2. 
 
Det är även fyra hundar som har ögonlysts under 2017, alla ua. 
 
Under 2017 röntgades armbågarna (ED) på 11 individer. Två av dem hade grad 1. Andelen ED 
under den sista fem-årsperioden är 8%, alla med grad 1. 
 
 
MENTALITET 
Mentalbeskrivning 
Endast en shiba har genomgått MH under 2017 men däremot har fyra genomfört BPH under 
2017.  
Under den senaste fem-årsperioden har 11 shibor genomfört MH.16 shibor har gjort BPH och 
alla utom en har ett godkänt genomförande. 
 
 
 
Charlotta Mellin, Lotta Arborelius & Helena Löfvendahl 

Avelsråd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Övrigt 
 
Tidningen Shiban 
Klubbens tidning har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret 2017. 

 

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

är medlemmar.  

 

Rasrevideringen  
Under 2017 kom FCI med en revidering av rasstandarden. Efter granskning av SNK med vissa 

påpekanden antogs den reviderade rasstandarden för shiba.  

 
Hemsidan 
Arbetet med hemsidan har inte fortskridit i den omfattning som vi hade förutsatt oss. Dock har löpande 

uppdateringar skett. 

  

Shibaprylar 
Vi har inte tagit fram några nya prylar under året – dock hade vi i begränsad upplaga muggar och glas 

till försäljning under shibaspecialen.  

 

 
Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv och lösningsfokuserad anda.  

 

 

 

Styrelsen för Shiba-No-Kai 2017 

 

 

__________________ __________________ _________________ 

Annika Larsson                                      Ulrika Lindgren   Susanne Larsson 

Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 

 

 
 

__________________ __________________ _________________ 

Madeleine Lundell Astrid Wall  Annette Wilen 

Ledamot Ledamot  Ledamot 

 

 

 

__________________ _________________  _________________ 

Christina Tynell Inger Persson  Madeleine Nilsson 
Ledamot, Kassör Suppleant  Suppleant 

 



      Shiba-No-Kai:s             
                               Verksamhetsplan för 2018 
 

 

 

• 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.  

 

• 2018 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med ÖKK.                                 

Hålls i Norrköping 3 juni, domare Anne-Chaterine Edoff 

 

• 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 utsändas första halvan av 2018 och resultat kommer redovisas. 

 

• Påbörja planering av domarkonferens 2020. 

 

 

 

 

 


