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Verksamhetsplan för 2022.
Medlemmar
•

Rasklubben ska vid behov hålla ytterligare medlemsmöte utöver årsmötet. Om
möjligt skall medlemsmötet ligga ömsom i norra delen av Sverige ömsom i södra
delen av Sverige.

•

Rasklubben rekommenderar medlemmarna att gå utbildning i föreningskunskap
genom de lokala brukshundsklubbarna/distrikten. Vit herdehundklubb kan ge tips på
när och var de olika utbildningarna ligger.

•

Rasklubben ska arbeta för en positiv medlemsutveckling inom klubben och arbeta för
att få fler medlemmar att känna sig välkomna att arbeta i de olika verksamheterna
inom klubben.

•

Rasklubben ska arbeta med temakvällar i olika ämnen för att sprida information och
kunskap om rasen och klubben. Vi vill genom detta också kunna sprida nyheter och
göra alla i föreningen delaktiga i arbetet.

Styrelsen
• Styrelsen ska kontinuerligt hålla styrelsemöten via Zoom under året,
•

Styrelseledamöter skall vid behov under verksamhetsåret genomgå utbildning i
förenings- och styrelsearbete genom antigen de lokala brukshundsklubbarna eller
SKK:s distansutbildningar.

•

Boken Föreningsteknik ska finnas tillgänglig för samtliga styrelseledamöter.

•

Styrelsen ska samarbeta med andra rasklubbar/distrikt inom SBK.

•

Styrelsen ska uppdatera arkiveringsbestämmelserna i enlighet med GDPR.

•

Styrelsen ska under kommande år arbeta för att minska inavel i vår ras och hålla
medlemmarna uppdaterade om det fortsatta arbetet.
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Utbildning
•

Rasklubbens förtroendevalda och medlemmar ska i största möjliga mån beredas
möjlighet att delta i utbildning för sitt uppdrag eller utbildning som gagnar
medlemmen och/eller rasen, arrangör ska vara SKK, SBK eller likvärdigt.

•

Rasklubben ska ta fram förslag på olika utbildningar som kan komma både de
förtroendevalda och medlemmar till gagn.
Rasklubben ska inspirera till att lära sig mer om föreningslivet, sin hund och klara av
att arbeta inom de olika arbetsområden klubben har.

•

Rasklubben ska arbeta för att främja utbildning av medlemmarna som vill utbilda sig
t.ex till figurant, beskrivare, testledare inom MH eller annan funktion inom Vit
Herdehundklubb så vi kan hålla egna MH och ha funktionärer till dessa.

Avel, hälsa och mentalitet.
•

Delta på relaterade konferenser, möten och utbildningar.

•

Sammanställa och utvärdera uppgifter från mentalbeskrivningar,
exteriörbeskrivningar, hälsoundersökningar, etc.

•

Fortlöpande utvärdera avelsresultat för rasen utifrån ett helhetsperspektiv och
presentera detta publikt.

•

Arbeta för att minska inavel i vår ras.

•

Välkomna och bjuda in till diskussion med de uppfödare som önskar finnas med på
rasklubbens uppfödarlista/valphänvisning kring förhållningssätt till SKK:s grundregler
och hälsoprogram, avelsmål, avelsinstrument och avelsresultat, samt etik i
uppfödningen.

•

Ge råd till hanhundsägare som önskar låta sin hane gå avel. SKK:s grundregler och
hälsoprogram, avelsmål, avelsinstrument och avelsresultat, samt etik i uppfödningen.

•

Under året 2021 slutföra revideringen av RAS samt genomföra årliga utvärderingen
av RAS.

•

Fortsätta en faktainsamling (tex. Via uppfödare, hundägare gällande sjukdomar och
allvarliga defekter eller störningar som menligt kan påverka hundens välbefinnande)
samt skaffa info även från Djurförsäkringsbolagen.
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•

Kampanj främst riktat till nya medlemmar med målsättning att öka andelen HD/EDröntgade hundar och deltagande på MH för rasen.

•

Inventera behov av uppfödar-MH (Uppfödare som har behov av att mentalbeskriva
hela kullar), MH generellt och MT/korning/exteriörbeskrivning för vit herdehund och
vid behov arrangera även detta.

Utställning/Exteriör
•

Ansöka via SBK om att arrangera officiell rasutställning år 2024

Aktivitet / Prov / tävling
•

Arrangera MH testtillfällen som möjligt över hela landet.

•

Bistå med sammanställning av resultat för årets Vita Herdehundar

Information/ PR
•

Presentation och information om rasen och rasklubbens verksamhet via t ex
Stockholms Hundmässa och andra lämpliga tillfällen.

•

Utveckla nytt rasmontermaterial som är lätt att förvara, hantera och förflytta.

•

Bidra med allmän information om Vit Herdehund i olika kanaler.

•

Kontinuerlig uppdatering av hemsidan.

•

Skicka ut nyhetsbrev med aktuell information till medlemmar.
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