Förslag till SvSHK verksamhetsplan för år 2022
Budget
Se separat förslag för rambudget
Viltspårprov
Klubben kommer löpande arrangera rörliga prov i anlagsklass, öppenklass och elitspårprov. Med
tanke på ökande rovviltsstammar vill vi framhålla vårt rovviltspår.
Klubbmästerskap och landskampsuttagning sker i år i elitklass och hålles i samband med årsmötet.
Landskampen mot Norsk Schweisshund Klubb (NSHK) kommer avhållas med datum är ej bestämt.
Det kommer även arrangeras praktiska eftersöksprov och det är extra viktigt att många anmäler sitt
intresse för dessa.
Under året kommer föreningen implementera ett poängsystem för det praktiska provet och
elitspåret. Syftet med detta är att säkerställa bedömning och göra dem jämförbara med europeiska
prov.
Elitspårdomare och viltspårdomare finns på klubbens hemsida, även information om avgifter.
Utställningar
Årets utställning hålls i Arboga, Herrfallet 24/4 och domare är Serena Donnini
Mässor och aktiviteter
Följande mässor är planerade
-

Hundens dag Almunge 1/5
Skokloster 26-28/5
Sunne jaktmässa 5-6/8

Styrelsen välkomnar fler deltaganden på medlemmarnas initiativ
Kurser och konferenser
Inga ISHV aktiviteter är i dagsläget planerade under 2022
Avelskomitten
Utöver löpande verksamhet, och i enlighet med vad som sägs i klubbens riktlinjer för avel, och i
arbetsordningen, skall avelsråden:
-

Propagera för användning av Eftersöksrapport samt sammanställning och presentation.
Utvärdera och informera om rasernas utveckling, population, hälsotillstånd och prestationer
på i Sverige registrerade hundar (framgår i regel av årsrapporten)
Arbeta för fortsatta och utökade internationella kontakter gällande avel, import och export

Under året kommer en undersökning av rasernas hälsa, mentalitet och jaktliga egenskaper göras

Information
Klubbens informationskanaler är facebook och Schweisshundbladet.
Schweisshundbladet är för klubben den största kostnaden samt en betydande arbetsinsats. Styrelsen
vill ersätta den tryckta tidningen med en modernare digital lösning.
Detta ger en många fördelar
-

Sänkta kostnader
Snabbare och mer aktuell information kan distribueras. Information i tryckta medier är ofta
redan kända i de digitala kanalerna
Möjlighet till mer information och länkar till andra källor
Möjlighet till mer bilder och rörlig media
Minskad arbetsinsats

Styrelsen vill även fortsätta utveckla digitala kanaler såsom e-post och relevanta sociala medier

Styrelsen
Styrelsen arbetar med att driva föreningens dagliga verksamhet i enlighet med stadgarna.
Under året kommer speciell vikt läggas vid
-

Uppdatera och förnya profilmaterial
Förnya och digitalisera kommunikationen med medlemmarna
Tydliggöra roller och arbetsfördelning

