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WSSKs styrelse förslag till Verksamhetsplan 2018
Aktivitetsgrupper





Fortsatt arbete med att få till fler aktivitetsgrupper.
Bidra till utökat program i de befintliga aktivitetsgrupperna.
Uppmuntra aktivitetsgrupperna till att informera om/annonserna sina aktiviteter på
WSSKs hemsida och i WelshNytt.
Informera grupperna om ekonomisk hjälp för att kunna ha kurser.

Avel






Följa rasens utveckling avseende HD, ögon samt övriga hälsoproblem inom och utom
landet samt informera klubbens medlemmar i WelshNytt. ’
Delta i avelskonferenser anordnade av SKK och SSRK.
Uppdatera avelsrekommendationer i befintligt ögonpolicydokument om ny information
tillkommer och även ge avelsrekommendationer avseende andra hälsoproblem som
förekommer inom rasen baserat på de senaste vetenskapliga rönen i dokument som
publiceras på hemsidan.
Besvara avelsfrågor från medlemmar.

Hemsidan


Hålla hemsidan fylld med relevant och aktuell information.

KM Agility, Lydnad och Rallylydnad


Klubbmästerskapen hålls med hjälp av aktivitetsgrupp Skaraborg

Jakt



KM planeras till augusti-oktober i Stockholmsregionen.
Aktivt delta i eventuell regelrevidering av jaktregler som förväntas påbörjas under 2018.

KM Viltspår


Klubbmästerskapet viltspår hålls i trakterna kring Vänersborg med hjälp av
aktivitetsgrupp Skaraborg

Rasmonter/mässor




Deltagande på Skånska Jakt- och fiskemässan
Deltagande på Stockholms Hundmässa
Deltagande på My Dog, Svenska Mässan Göteborg,
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RÅS-priset


Utdelande av RÅS-priset till ungdom under 20 år som deltar vid KM i agility, lydnad och
rallylydnad.

Samarbete med andra Spanielraser


Påminna våra medlemmar om att de har möjlighet att delta på kurser hos övriga
spanielklubbarna inom SSRK. Detta då spanielrasklubbarna inom SSRK har ett
samarbetsavtal ger våra medlemmar rätt att dela på kurser hos varandra.

Sekreterare


Säkerställa att stadgar, statuter, regler, policys och dokument är aktuella, har korrekt
information, är tillgängliga och lätthanterliga.

Styrelsemöten


Styrelsen ska ha sammanträde 6-8 ggr under året, varav minst ett fysiskt möte utöver
årsmötet.

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.

Redan fastställda utbildningstillfällen
 17 mars fortsättningskurs i trimning - Aktivitetsgrupp Skåne
 25 mars Prova-på-dag i Nosework - Aktivitetsgrupp Stockholm
 7-8 april alt 21-22 april Kurs i viltspår för nybörjare - Aktivitetsgrupp Skaraborg
Utställning




Open Show kommer att hållas på Tomtens BHK, Falköping av aktivitetsgrupp Skaraborg
den 13 maj.
Club Show kommer att hållas.
Open Show kommer att hållas 28/10 i boulehallen i Åstorp av aktivitetsgrupp Skåne.

WelshNytt



Utgivning av 4 nummer i färg.
Uppmuntra medlemmar att skicka in artiklar, reportage och bilder.

Årets Allroundwelsh
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Sedvanligt kora årets Allroundwelsh

Övrigt



Följa SSRKs arbete med en eventuell funktionsbeskrivning för Spaniel
Sälja kvarvarande ex av rasboken från 2017

