WSSKs Styrelse förslag till Verksamhetsplan 2015
Avel
Hålla undersökningsresultat från SKK så som hd, ögon etc, synliga för klubbens
medlemmar i WelshNytt.
Delta i avelskonferenser som berör rasen.
Samla information om hälsodefekter på rasen.
Färdigställa RAS

Utställningar
Open Show traditionsenligt i Skaratrakten den 1 maj 2015.
Det är styrelsens förhoppning om att fler Open Show kommer att arrangeras under året.
Club Show planeras till lördagen den 17 oktober 2015 på Stockholms hundcenter i
Upplands Väsby. Domare: Mrs & Mr Harrison, Kennel Glenbrows, Storbritannien.

KM Viltspår/Agility/Lydnad/Rallylydnad
Arrangemang kommer att ligga samma helg i september.

RÅS-priset
Utdelande av RÅS-priset till ungdom under 20 år vid KM i Agility, Lydnad och
Rallylydnad.

KM Jakt
Klubbmästerskapet hålls i Uddevalla i september månad.

Aktivitetsgrupper
Fortsatt arbete med att få till fler aktivitetsgrupper men även bidra till utökat program i
de befintliga aktivitetsgrupperna. Aktivitetsgruppernas roll i WSSK ska tydliggöras och
styrelsen ska arbeta för en eller flera träffar där de ansvariga kontaktpersonerna för
aktivitetsgrupperna kan träffas och utbyta idéer.
Annonsering från respektive grupp i Welshnytt och på hemsidan.

Welsh Nytt
Utgivning av 4 nr delvis i färg planeras. Format oförändrat.

Welsh Shopen
Med anledning av 35-års jubileet ska profilprodukter tas fram. Försäljning av rasböcker
samt pins.

Hemsidan
Målsättningen är att även fortsättningsvis hålla hemsidan fylld av levande, relevant och
aktuell information. Uppdatering ca 2 ggr/vecka.

AllroundWelshen
Vinnaren får rosett samt inteckning i ett vandringspris.
Vinnaren får även en mindre pokal som får behållas.

Rasmonter /mässor
Deltagande på utställning My Dog 2015 i Göteborg.
Deltagande på Hund 2015 i Stockholm.
Deltagande på Skånes jakt och fiskemässa i Bosjökloster, Skåne.

SSRK
Delta i valda delar av centralt arrangerade möten, utbildningar och träffar.

Utbildning
Verka för utbildning av klubbens funktionärer, inkl. ansvariga i aktivitetsgrupperna.
Verka för att minst en kurs med inriktning på spanieljakt och apportering hålls i WSSK:s
regi under året.

WSSK 35 år
Genomföra ett jubileumsläger där nybörjaren ges möjlighet att testa på och lära sig
grunderna inom agility, rallylydnad, jakt och viltspår. För den som kan grunderna ges
möjligheten att utvecklas ytterligare.

Styrelsemöten
Styrelsen ska sammanträda 8-10 ggr under året, varav minst två fysiska möten.

Övrigt
Säkerställa olika dokument och policys så att dessa blir lätthanterliga, tillgängliga och har
korrekt information.
Manualer och befattningsbeskrivningar har byggts under 2013-2014 men det finns
fortfarande områden som behöver ses över och detta görs 2015.

