
WSSKs Styrelse förslag till Verksamhetsplan 2014 

Avel 

Hålla undersökningsresultat från SKK såsom hd, ögon etc, synliga för klubbens medlemmar 

Delta i avelskonferenser 

Samla information om hälsodefekter på rasen 

Färdigställa RAS 

Utställningar 

Open Show traditionsenligt i Skaratrakten i maj 2014. 

Det är styrelsens förhoppning om att fler Open Show kommer att arrangeras under året 

Club Show äger rum söndagen den 10 augusti i Stockholm/Uppsalatrakten. 

KM Viltspår/Agility/Lydnad/Rallylydnad 

Arrangemang kommer troligen att samköras och äga rum i Östergötland 

KM Jakt 

Prel datum är den 20 september och kommer att gå av stapeln i Örebrotrakten 

Medlemsträffar 

Aktiv arbete att få till fler aktivitetsgrupper men även bidra till utökat program i de befintliga 

aktivitetsgrupperna. Detta även som medlemsträff med aviserat program. 

Exteriördomarkonferens 

SKKs exteriördomarkonferens äger rum i september 2014. Arbetsgruppen som bildats för ändamålet, 

slutför arbetet med raskompendium och tar fram rasrepresentanter. 

Welsh Nytt 

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

Welsh Shoppen  

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. 

Aktivitetsgrupper  

Fortsatt satsning för ökad aktivitet i kontaktgrupper ute i landet. Annonsering från respektive  

grupp i Welsh nytt och på Hemsidan. 

Rasmonter /mässor  

Deltagande på utställning My Dog 2015 i Göteborg.  

Deltagande på Hund 2014 i Stockholm.  

Deltagande på Skånes jakt och fiskemässa i Bosjökloster  



SSRK 

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

Utbildning 

Färdigställa och sjösätta uppfödarutbildningen i några delar av landet. Genomförd utbildning kan då 

komma att ligga till grund för ikon på ex uppfödarlista och vid valphänvisning. Utbildningen ska syfta 

till att säkerställa rasspecifik kvalité på våra egna uppfödare (hanhundsägare ges givetvis också 

tillträde). 

Säkerställa olika dokument och policys så att dessa blir lätthanterliga och har korrekt information. 

Manualer och befattningsbeskrivningar har byggts under 2013 men det finns fortfarande områden 

som behöver ses över och detta görs 2014. 


