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WSSKs styrelse förslag till Verksamhetsplan
2017
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 och
informera klubbens medlemmar i WelshNytt.

•

Delta i avelskonferenser anordnade av SKK och SSRK.

•

Ge avelsrekommendationer avseende ögondiagnoser och andra hälsoproblem
som förekommer inom rasen, i dokument som publiceras på hemsidan.

•

Besvara avelsfrågor från medlemmar.

Hemsidan
•

Hålla hemsidan fylld med relevant och aktuell information.

KM Agility, Lydnad och Rallylydnad
•

Klubbmästerskapet hålls den 16:e september på Bialitts Hundcenter i Ängelholm.
Ansvarig aktivitetsgrupp, Skåne.

KM Jakt
•

KM planeras till augusti-oktober i Stockholmsregionen.
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KM Viltspår
•

Klubbmästerskapet viltspår hålls söndagen den 17 september i trakterna runt
Klippan i nordvästra Skåne. Ansvarig aktivitetsgrupp, Skåne.

Rasmonter/mässor
•

Deltagande på Skånska Jakt- och fiskemässan 26-27 augusti.

•

Deltagande på Stockholms Hundmässa 16-17 december.

•

Deltagande på My Dog, Svenska Mässan Göteborg, 4-7 januari 2018.

Resultatredovisning
•

På styrelsemötet 20170119 beslöts att man inte kommer att publicera svenska
utställningsresultat som kan läsas betydligt tidigare på rasdata. I de fallen
utmärkelsen skett i annat land så SKK ej utför någon rapportering skall dessa
resultat framledes publiceras. Likaså skall alla resultat som gäller de arbetande
grenarna redovisas precis som tidigare.

RÅS-priset
•

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

Samarbete med andra Spanielraser
•

WSSK bjuder in alla spanielraser till exteriör/anatomikurs i Landskrona under
Dan Ericsson. Information finns på WSSK hemsida Ute i Landet Skåne

•

Påminna medlemmar om att titta in hos de andra spanielklubbarna då det finns
beslut på att man får delta utan tvång på medlemskap i annan spanielklubb.
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Sekreterare
•

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

Styrelsemöten
•

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

Tävlingar
•

Uppmuntra medlemmar till att tävla.

•

Uppmuntra medlemmar att redovisa tävlingsresultat genom att skicka resultat
till resultatansvarig i klubben.

Utbildning
Nedan följer ett axplock av utbildning som anordnas under 2017.
•

En rallylydnadskurs anordnas på tisdagkvällar i Stockholm under våren. Ansvarig
aktivitetsgrupp, Stockholm.

•

En viltspårskurs anordnas helgen 4-5/2 samt 18-19/2 i Beddinge under ledning
av Annika Berndtsson. Ansvarig aktivitetsgrupp, Skåne

•

Exteriör/anatomikurs anordnas 18/2 i Landskrona under Dan Ericsson. Här
bjuder vi ju även in alla andra spanielraser. Aktivitetsgrupp, Skåne.

•

En kurs i lydnad/apportering för de som tänkt sig en jaktbana för sin hund
anordnas11-12/3. Kursledare, Annika Berndtsson. Ansvarig aktivitetsgrupp,
Skåne.

•

En viltspårkurs för även kvalificerade ekipage kommer att anordnas i
Klippantrakten. Start i mars månad. Ansvarig aktivitetsgrupp, Skåne.

•

En kurshelg med jakt inför B-prov anordnas 6-7 Maj i Sörmland (Bettna).
Instruktör; Kristin Wendel.

•

En kurshelg med jakt inför B-prov anordnas i Skaraborg (Töreboda) 20-21 maj.
Instruktör, Kristin Wendel.
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Utställning
•

Open Show kommer att hållas 7/5 på Axvalls folkhögskola, Axvall. Ansvarig
aktivitetsgrupp, Skaraborg.

•

Club Show kommer att hållas 5/8 på Tångahed i Vårgårda. Ansvarig
aktivitetsgrupp, Västra Götaland.

•

Open Show kommer att hållas 28/10 i boulehallen i Åstorp. Ansvarig
aktivitetsgrupp, Skåne.

Webshop
•

Försäljning av rasböcker, WelshNytts jubileumsnummer från 2015 och pins.

WelshNytt
•

Utgivning av 4 nummer i färg.

•

Uppmuntra medlemmar att skicka in artiklar, reportage och bilder.

Årets Allroundwelsh
•

Se över och revidera regelverket för Årets Allroundwelsh.

Övrigt
•

Ge ut en rasbok för WSSK.

•

Följa händelseutvecklingen av SSRKs arbete med en eventuell uppdelning av
SSRK i en Spanielklubb och en Retrieverklubb, samt aktivt delta i diskussioner
kring denna fråga.

•

Följa händelseutvecklingen av SKKs organisationsutredning, samt aktivt delta i
diskussionen kring denna fråga.

