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Verksamhetsplan för 2023. 
 
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. Vi kan också ha det digitalt så att alla kan vara med. 

 

• 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 ska 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.  

 

• Styrelsen ska delta i de evenemang SBK och SKK kallar till så som 

Organisationskonferens, Kongress, Avelskonferens och liknande. 
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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 arbeta för att främja utbildning av medlemmarna som vill utbilda sig 
till figurant, beskrivare, testledare inom MH eller annan funktion inom Vit 
Herdehundklubb eller liknande.  

 

Avel, hälsa och mentalitet. 
 
• Delta på relaterade konferenser, möten och utbildningar. 
 

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

• Avelsrådet ska i samarbete med SKK/SBK och eventuellt annan sakkunnig utarbeta en 

plan för hur genetisk variation ska kunna tillföras till rasen för att vi ska kunna 

bedriva ett långsiktigt och hållbart avelsarbete, detta i enlighet med vår Rasspecifika 

Avelstrategi.  

 

• Ge råd till enskild hundägare som önskar låta sin hund gå i avel. Råden ska grunda sig 
på SKK:s grundregler och vår Rasspecifika Avelstrategi.  
 

• Under året genomföra årliga utvärderingen av vår Rasspecifika Avelstrategi.   
 

• Inhämta information kring våra hundars fertilitet och livslängd.  
 

• Informera om vikten av mentalbeskrivning samt arrangera minst två 
mentalbeskrivningar under året.  
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Utställning/Exteriör 
 

• Ansöka om att arrangera officiell rasspecial år 2024. 
 

 

Aktivitet / Prov / tävling 
 

• Arrangera mentalbeskrivningar, om möjligt med stor geografisk spridning.  
 

• Underhålla och vidareutveckla tävlingen Årets Hundar.  
 

 

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.  
 

• En ny hemsida ska under 2023 vara på plats och kontinuerligt uppdateras.  
 

• Nödvändig information ska maila till medlemmarna. 
  

• Underhålla och uppdatera klubbens sociala medier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 


