
 
 

 
 
 
Kallelse till 
 
SHIBA-NO-KAIs ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020 
 
Plats: Ängsdals skola, Bunkeflostrand  

Med anledning av rådande Covid-19 pandemin kommer mötet att 
hållas digitalt.  
 
Av den anledningen önskar vi att anmälan om deltagande skickas till 
anette.henriksson@shiba-no-kai.com senast den 21 februari 2021. 
Länk till mötet kommer att skickas ut till deltagarna.   

 
Tid söndagen 28 februari 2021 klockan 11.00 
 
 
 
Styrelsen 
  

mailto:anette.henriksson@shiba-no-kai.com


 
 

 

Dagordning årsmöte 2021-02-28 
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens 
vice ordförande. 
 
1. Justering av röstlängd. 
 

2. Val av ordförande för mötet. 
 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 
justerarna är dessutom rösträknare. Oberoende rösträknare för digitala möten: rostraknare@shiba-no-
kai.com 
 

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

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

7. Fastställande av dagordningen. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor, RAS, samt revisorernas berättelse. 
 

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

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
      B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
      C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar. 
 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgörings-ordning. 
 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 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 och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast sex veckor 
före anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för 
behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag 
i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 
behandling men inte till beslut. 
 
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets 
ordförande. 
 



 
 
 

Verksamhetsberättelse för rasklubben Shiba-No-Kai 2020 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen, som vid årets slut består av ordförande Anette Henriksson, vice ordförande och 
sekreterare Susanne Larsson, kassör Ann Gullbransson, ledamöter Madeleine Lundell och Britt-
Marie Birgander samt suppleanter Inger Persson och Evelina Hjelm, avger härmed 
verksamhetsberättelse för 2020.  
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Under året har en ledamot, Katja 
Sjöberg avgått ur styrelsen. Styrelsens arbete har genomförts genom telefonmöten som skett i 
god och lösningsfokuserad anda. Styrelsen vill också framföra sitt varma tack till alla som arbetat 
i klubbens kommittéer samt i tidningsredaktionen.  
 
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året ökat med 5,8 procent enligt tabell nedan. Ökningen följer 
antalet registrerade shibor (statistik från Jordbruksverket). Enligt Jordbruksverket uppgick 
antalet shibor till 1 511 per 2020-12-31 jämfört med 1 427 föregående år. 
 

Antal medlemmar per den sista december 2017 2018 2019 2020 

Fullbetalande svenska medlemmar 218 216 255 270 

Fullbetalande utländska medlemmar 0 0 1   1 

Familjemedlemmar 18 21 20   21 

Hedersmedlemmar 2 0 0  

Gratismedlemmar (SKK, SSUK) 2 2 2  

Summa 240 239 276 292 

Medlemshanteringen sköts av SKK som sänder ut inbetalningskort och medlemskort. 
Medlemskap gäller 12 månader från betalning.  

Aktiviteter 
Tävlingar  

På grund av pågående Covid-19 pandemi har, enligt, Svenska Kennelklubbens regler, inga 
tävlingar kunnat ske med sedan mars 2020. Enda nationella tävlingen som genomfördes under 
året var My Dog i Göteborg den 3-6 januari 2020. 22 shibor ställdes ut vid My Dog, som dömdes 
av Tanya Ahlman-Stockmari från Finland.  
 
Beroende på att inga andra tävlingar genomförts under 2020 har styrelsen beslutat att slå ihop 
tävlingsresultaten för 2020 och 2021 vid utdelande av pris. 
 
Som ett led i att göra fler medlemmar delaktiga i föreningen anordnades under sommaren en 
fototävling som rönte mycket uppmärksamhet och där 62 hundar anmäldes. Vinnare blev 
Novéns Kochi Kami Wasa med ägare Elisabeth Novén. Tävlingen initierades av en av våra 
engagerade medlemmar, vilket vi tackar för. 



 
 

 
Inspirationspriset 
2020 kommer årets inspirationspris att ges till Ofelia Olsson, för hennes engagemang i klubben 
under såväl detta annorlunda år som under normala tider.  
 
Lokalavdelningarnas aktiviteter under 2020 
Lokalavdelningarna har iakttagit SKK:s regler, varför inga större arrangemang har kunnat 
genomföras med hänsyn till Covid-19. 
 
Domarkompendium 
Under året har domarkompendiet uppdaterats och det går att läsa på hemsidan. 
Domarkonferensen som var planerad till 2020 har av SKK skjutits upp till 2022. 
 
RAS 
Även uppdateringar av RAS har genomförts av avelskommittén. Kompendiet har skickats in till 
SSUK under augusti månad för genomgång och återkoppling. Slutliga kommentarer inväntas från 
SSUK.  
 
Tidningen Shiban 
Tidningen har enligt plan utkommit fyra gånger under året.  
 
Utmärkelser 
Samtliga utmärkelser kring shiban har ställts in år 2020 på grund av rådande omständigheter 
(Covid-19). 
 

______ 

 

Avelsrådsrapport för år 2020 
Population 
2020 registrerades 136 stycken shibor, varav 13 importer. Av importerna kommer två från 
Ryssland, tre från Japan, två från Serbien, två från Norge samt en från Slovakien en från Polen en 
från Irland samt en från Belgien. 
 

 
 

Aktiva uppfödare 



 
 

Det finns totalt 55 kennelnamn som har haft minst en kull shiba sedan 1990. Av dem kan ca 25 
stycken anses som aktiva. Ett nytt kennelnamn blev godkänt år 2020.  
 

Inavel 
Inavelsgraden för 2020 hamnade på 1 % vilket är under det maximala värdet på 2,5 %. Enskilda 
parningar ska helst inte ha högre inavelsgrad än 6,25 %. Under 2020 finns 1 parning som ligger 
över detta värde.  
 

 
 

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, med 6 % av avkommorna. 
 

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 2004 eller tidigare vilket gör att det knappast kommer att födas fler barnbarn till dem.  
 

Kullstorlek 
Det föddes 44 kullar med totalt 136 valpar. Snittstorleken under 2020 var 3,2 valpar per kull. 
Snittet för de senaste 10 åren är 3,1. 
 

I 12 kullar var inte båda föräldrarna utställda i Sverige. I 7 Kullar var hanen ej utställd varav 3 av 
dessa hanar var importerade. 5 tikar var ej utställda samt i 3 kullar var inga av föräldradjuren 
utställda.     
 

Ålder på avelsdjur 
Ingen tik har fått sin första kull före 18 månaders ålder. Både tik och hane har varit över 24 
månader innan de använts i avel. En tik har varit över 7 år. 
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Hälsa 
Höftledsdysplasi (HD) 
 

 
 

Antal röntgade shibor 2020 var 56 stycken, varav 31 med grad A, 18 med grad B, 3 med grad C, 
3 med grad D samt 1 med grad E. 
 
13 stycken shibor som röntgades var utlandsfödda, varav 4 hade grad A, 5 grad B, 1 grad C, 2 
grad D samt 1 med grad E. Diagram för 2020 finns inte på SKK då de har gjort om sina system. 
För att registrera en shiba måste föräldrarna vara röntgade och uppfödaren skall följa SKKs 
grundregler. 
 
Övriga hälsoundersökningar 
Det är fortfarande få hundar som låter registrera patellaresultat. År 2020 var 0 resultat 
registrerade. För den senaste 5-årsperioden är endast 17 hundar undersökta och tre har 
anmärkning, grad 1.  
 
Det var 0 shibor ögonlysta år 2020. Under den senaste 5-årsperioden har 18 stycken shibor 
ögonlysts, varav 1 stycken ”katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig, ej ärftlig”.  
 
Under 2020 röntgades armbågarna (ED) på 13 individer, 2 stycken med ed grad 1. Under den 
senaste 5-årsperioden har 51 shibor röntgats utan anmärkning och 4 stycken har Ed grad 1. 
 
 

Mentalitet 
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och mentalbeskrivning hund (MH)  
Under 2020 har 2 shibor genomfört BPH, båda med godkänt genomförande. Under den senaste 
5-årsperioden har 21 shibor gjort BPH och alla utom två har ett godkänt genomförande. Ingen 
shiba har genomgått MH under 2020. Under den senaste fem-årsperioden har endast 3 shibor 
genomfört MH, alla fick känd mental status.  
 
Inger Persson, avelsråd 
  



 
 
 

Föreningens medel redovisas nedan i resultat- och balansräkningar, där även budget för 2021 
framgår. 
 

Resultaträkning Shiba-No-Kai 2020 
 
  
Intäkter Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Medlemsavgifter 92 400 96 950 98 800 102 300 

Försäljning klubbmaterial 4 054 4 500 1 630 5 000 

Shibaspecialen 15 515 16 000 - 17 000 

Övriga intäkter 150 
 

190 200 

Summa intäkter 112 119 117 450 100 620 124 500 

 

Kostnader Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021 

Inköp klubbmaterial -348 -1 000  -2 000 

Shibaspecialen -17 127 -20 000 - -20 000 

Tryckning Shiban -20 021 -23 000 -22 206 -23 000 

Porto Shiban -10 855 -12 000 - 13 677 -14 200 

Lokalavdelningar -75 -1 000  -9 000 

Årsmöte -2 172 -3 000 - 1 647 -2 000 

Styrelsemöten   -10 000  -6 000 

Res ersättningar -2 722 -3 500 - 148 -3 000 

Data, telefon & porto -3 955 -4 000 -1 816 -2 000 

Kontorsmaterial   -1 500  -200 

Avgifter SSUK -18 120 -18 500 -19 110 -19 800 

Medlemshantering -9 193 -10 000 - 10 584 -11 000 

Stambokföringsavgifter -2 040 -2 500  -2 000 

Rasmontrar -2 248 -3 000 500 -2 300 

Utbildning   -2 000  -5 000 

Övriga kostnader -800 -2 450 - 1 240 -3 000 

Summa rörelsekostnader -89 676 -117 450 -69 928 -124 500 

 

Årets resultat 22 443 0 30 692 0 

 
  



 
 

 

Balansräkning Shiba-No-Kai 2020-12-31 
 
 
 

Tillgångar   2019-12-31   2020-12-31 

Kundfordringar   150    

Kortfristiga fordringar   350   1 400 

Kassa   0    

Bankkonto Swedbank 
utställning   12 740   14 226 

Bankkonto Swedbank   119 483   169 326 

Summa tillgångar   132 723   184 952 

 
 

Eget kapital och skulder   2019-12-31   2020-12-31 

Balanserat resultat   92 957   115 400 

Redovisat resultat   22 443   30 692 

Kortfristig skuld   14 173   9 117 

Förutbetalda 
medlemsavgifter   3 150   29 743 

Summa eget kapital och skulder 132 723  184 952 

 
 
 

Styrelsen för Shiba-No-Kai i februari 2021 

 
 
__________________ __________________ _________________ 
Anette Henriksson                                Susanne Larsson  Ann Gullbransson 
Ordförande Vice ordförande; sekr. kassör 
 
 
 
__________________ __________________ _________________ 
Madeleine Lundell Britt-Marie Birgander  Inger Persson 
Ledamot Ledamot  Ledamot 
 
 
 
__________________  
Evelina Hjelm   
Suppleant 
 

  



 
 

Styrelse och kommittéer 2020 
 
Ordförande:  Vice ordförande:  
Anette Henriksson  Susanne Larsson 
  
Sekreterare:     Kassör: 
Susanne Larsson   Ann Gullbransson 
 
Övriga ordinarie ledamöter:    Suppleanter: 
Madeleine Lundell   Inger Persson   
Britt-Marie Birgander    Evelina Hjelm 
Katja Sjöberg (avgått 2020)    
 
Revisorer:     Revisorssuppleanter:  
Charlotta Mellin   Mats-Ola Lindblom 
Olle Gustafsson Karin Färnlöv Bengtsson 
 
Valberedning:     Övriga funktionärer: 
Ann-Sofie Lovlycke, sammankallande   Webmaster; Hans Hagström 
Maria Svernhage 
Helene Skilström  
     
Avelsrådskommitté:    Utställningskommitté 
Lotta Arborelius, sammankallande (avgått 2020) Susanne Larsson, CUA 
Charlotta Mellin (avgått 2020)  Madeleine Lundell 
Helena Löfvendahl (avgått 2020)  Evelina Hjelm  
Inger Persson     

Medlemstidningen Shiban: 
                         Redaktör; Lotta Arborelius  
    Redaktion; Annika Mårtensson 
                                                                          Helena Löfvendahl, Annette Wilén  
     
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 
 

                               
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 

 
 
Verksamhetsplanen är beroende av pandemins påverkan på verksamheten. 
 

• 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.  
 

o Mål: att fler shibor ska genomföra BPH och att klubben ska sponsra deltagande 
 

o Mål: att fler shibor ska ställas ut varvid klubben kommer att hålla ringträning för 
personer som inte normalt tävlar med sina hundar 

 

• Fortsatt arbete för att öka delaktigheten inom klubben och göra medlemmar runt om i 
landet involverade i klubbens arbete.  
 

• Tidningen Shiban ges ut med fyra nummer under året. 
 

• Arbeta aktivt för att fler shibaägare blir medlemmar i Shiba-No-Kai genom att informera 
om shibor samt aktivt arbeta med Facebook och hemsidan, samt bidra med 
rasbeskrivning i tidningen Härliga Hund. 
 

• Delta på SSUK,s konferenser och Fullmäktige. 
 

• 2021 års Shibaspecial anordnas av styrelsen i samarbete med Dalarnas Kennelklubb den 
6 juni i Leksand.  

 

• Arbete inför domarkonferens 2022 fortgår. 
 

• Påbörja planering av utställningen 2022 och 2023. 
 

• Fortsatt tävlan om årets Allroundshiba, årets Lydnadsshiba, årets Utställningsshiba, 
samt årets Utställningsveteran.  Uppdatera reglerna för lydnadsshiban. 

 

• Fortsatt utdelning av inspirationspriset för att uppmärksamma shibor som med sina 
ägare gör gott för rasen.  

 
 
Budget för verksamhetsåret, se föreningens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 
2020. 

 
 


