WSSKs Styrelse förslag till Verksamhetsplan 2013

Avel
Hålla klubbens rasdataprogram Lathunden aktuell och bistå med information vad
gäller officiell information: hälsa och tävling.
Fortlöpande information i Welsh Nytt (WN) av hos SKK registrerade
undersökningsresultat, såsom höfter, ögon mm.
Samla information om hälsodefekter på rasen.
Delta på avelskonferenser
Sammanställa årsrapport vid årets slut
Anordna uppfödarträffar
Publicera reviderad RAS
Klubbmästerskap i lydnad agility och Rallylydnad
Datum: lördagen den 28 september
Plats: Uddevalla
Annons i Welsh nytt och på Hemsidan.
Klubbmästerskap i vilts pår
Datum: söndag 29 september i Vänersborg
Plats: Vänerborg
Annons i Welsh nytt och på Hemsidan.
Klubbmästerskap i Jakt
Det är styrelsen förhoppning att kunna anordna ett KM i jakt under hösten,
mer information kommer i Welsh Nytt och på hemsidan.
Utställningar
Club Show
Datum 10 augusti
Plats Nääs Camping Varberg
Domare Mrs Thelma Ritchie, Kennel Slapstones
Mr John Riley, Kennel Ravensworth
Annons Welsh nytt och hemsidan
Open Show
Datum: lördag 11 maj
Plats: Skövde.
Domare: Anne-Chatrine Edoff
Annons i Welsh nytt och på Hemsidan
Open Shows planeras även i
Mälardalen och i Skåne
Mer information på hemsidan och i Welsh Nytt.
Hemsida
En ny hemsida med ny webmaster Marita Björling presenteras under våren.
Uppdatering ca 2ggr/vecka.

Aktivitetsgrupper
Fortsatt satsning för ökad aktivitet i kontaktgrupper ute i landet. Annonsering från respektive
grupp i Welsh nytt och på Hemsidan.
Medlemsträffar/Uppfödarträffar
Temadagar planeras på i olika platser under året med olika tema.
Anordna uppfödarutbildning/cirkel med inriktning på vår ras.
Film
Undersöka möjligheterna att ta fram en informationsfilm om rasen.
Utbildning
Delta på av SKK anordnad utbildningsdag i föreningsteknik
Delta på SSRKs (ev. SKKs) utbildningsträffar.
Bistå med information om utbildningsmöjligheter.
Delge och sprida information till medlemmar om kurser, utbildningsprogram m.m.
Rasmonte r /mässor
Deltagande på utställning My Dog 2014 i Göteborg.
Deltagande på Hund 2013 i Stockholm.
Deltagande på Skånes jakt och fiskemässa i Bosjökloster
Welsh Nytt
Utgivning av 4 nummer planeras, delvis i färg. Format oförändrat.
Welsh Shoppen
Försäljning av rasböcker samt pins. Undersöka möjligheter till fler rastypiska objekt.
Allround wels hen
Vinnaren får rosett samt inteckning i vandringspris.
Vinnaren får en mindre pokal som får behållas.
SSRK
Funktionärsträff 13-14 april
Fullmäktige 25-26 maj
Kurs
Verka för att få till Jaktkurs/er på olika platser i landet.
Övrigt
Ta fram bildekal samt övrigt informationsmaterial som bidrar till ökat intresse för rasen.

