
 
 
 
 
 
WSSK:s styrelseförslag till verksamhetsplan 2022 
 
Aktivitetsgrupper 

• Fortsatt arbete med att få till fler aktivitetsgrupper samt utveckla befintliga 

• Informera om hur klubben kan stötta grupperna ekonomiskt 

• Informera om vikten av att annonsera samt redovisa aktiviteter på hemsidan och i 
Welshnytt 
 

Avel 

• Besvara avelsfrågor från medlemmar 

• Delta i avelskonferenser och utbildningar anordnade av SSRK och SKK 

• Följa rasen angående hälsoproblem, ex ögon, HD status inom och utom landet 

• Information till klubbens medlemmar via Welshnytt 

• Uppdatera avelsrekommendationer i befintliga dokument 

• Fortsätta arbetet med RAS 
 

Uppdrag för Avels- och uppfödarkommittén 2022 

Uppföljning 

- Följa upp aveln i enlighet med den uppföljningsplan som styrelsen beslutade 2021. 

- Presentera resultat av hälsoundersökningar avseende höfter och ögon i varje 

nummer av Welsh Nytt. 

Löpande arbete 

- Besvara frågor på området från medlemmar och enskilda intressenter. 

- Ta fram underlag till för styrelsens besvarande av frågor på området i övriga fall. 

Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) 

- Revidera RAS utifrån resultatet av den utvärdering som gjorts 2021. Genomföra de 

uppföljningar som den reviderade RAS kan komma att ange. 

Omvärldsbevakning 

- Bevaka avelsfrågor på det generella planet; dvs. inte bara rasspecifikt. 

- Bevaka det rasspecifika med ett internationellt perspektiv. 

Revidera WSSK:s ögonpolicy 

- Ta fram förslag till reviderad policy. 

Uppfödarkonferens 

- Anordna en uppfödarkonferens. 

Valpförmedlingen 

- Vid behov ta fram förslag till revidering av regler för valpförmedlingen samt bistå 

valpförmedlingen med råd. 



Årlig rapport 

- Redovisa kommitténs arbete i en årlig rapport. 

Hemsidan 
Uppdatera hemsidan regelbundet med relevant och aktuell information 
 
Ekonomi 
Arbete pågår med att lägga upp medlemsregistret i klubbens ekonomisystem för att kunna 
skicka faktura på medlemsavgift digitalt. Vi kommer skapa möjlighet till att ta emot e-
fakturor, scanna in blanketter för utlägg för att underlätta att klubben uppfyller kraven på 
redovisning för föreningar. Mål inför 2022 är att helt digitaliserat hantering av kvitton och 
fakturor. 
 
Jakt 

• KM Jakt 
• Aktivt delta i regelrevideringar 
• Aktivt delta i arbetet med funktionsbeskrivning spaniel  
• Verka för att minst en jaktkurs ska kunna genomföras  
• Se över möjligheterna att starta en jaktkommitté  

Mässor/Rasmontrar 

• Delta på Stockholms hundmässa 
• Delta på My Dog i Göteborg 

Samarbete med andra spanielklubbar 

Möjlighet att våra medlemmar kan delta på kurser och aktiviteter hos övriga spanielklubbar 
inom SSRK då det finns avtal mellan dessa 

Styrelsemöten 

Styrelsen ska sammanträda 6-8 gånger under året, önskvärt med ett fysiskt möte 

Utbildning 

Verka för utbildning av klubbens funktionärer samt ansvariga i aktivitetsgrupperna 

Utställning 

• Arbeta för att Club Show kan genomföras 2022 
• Arbeta för att fler Open Show kan genomföras 

Welshnytt 

• Utgivning av 4 nr i färg 
• Uppmuntra medlemmar att skicka in artiklar, reportage samt bilder  



Årets Allroundwelsh/Årets Welsh 

• Korande av årets Allroundwelsh 
• Korande av Årets Welsh i 6 discipliner 

Försenat 40-årsjubileum 

Arbeta för att 40-årsjubileum genomförs 2022 

 

 

 
 
 


