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Övergripande inriktning
• Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar,
distriktets hundungdom, samt SBK centralt då det gäller skapandet och vidmakthållandet av goda
relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
• Aktivt delta på aktuella konferenser och andra arrangemang där Svenska
Riesenschnauzerklubbens representation kan komma verksamheten till nytta för att bevara och
utveckla rasens specifika egenskaper.
• Verka för att så många uppfödare som möjligt försöker uppfylla målsättningarna med RAS så att
Riesenschnauzern förblir en god brukshund med god exteriör och få hälsoproblem.
• Verka för att Svenska Riesenschnauzerklubbens webbsida fungerar som god informationskanal
för medlemmarna.
• Stödja medlemmarna i deras arbete med att utveckla dressyrmetoder och träna sina hundar.
• Genom långsiktigt strategiskt arbete, höja kvalitet och omfattning på verksamheten inom
Svenska Riesenschnauzerklubben
• Arbeta för fler medlemmar samt fler aktiva medlemmar i Svenska Riesenschnauzerklubben.
• Öka intresset för tävlingar, prov och utställning samt bidra till att skapa bra förutsättningar för de
tävlande.
• Arrangera Utställningar, tävlingar, MH/MT och träningsverksamhet för våra medlemmar i
Rasklubben.
• Stimulera utbildningsbehovet för våra förtroendevalda av SBK-anpassad utbildning av dessa i
samråd med Studiefrämjandet.
Dessutom kommer styrelsen att fortsätta arbetet med en förbättrad kommunikation med övriga
Rasklubbar, ISPU och Svenska Draghundssportförbundet.

Målstyrning:
Svenska Riesenschnauzerklubben med dess sektorer och kommittéer arbetar för att fullt ut ha en
målstyrdorganisation från och med 2014.
Målen är att tillsammans med LO:na och aktivitetsombud:
• Införa målstyrning fullt ut i alla led inom Svenska Riesenschnauzerklubben.
• Öka utbudet av aktiviteter för medlemmarna i Svenska Riesenschnauzerklubben.
• Införa en aktivitet i varje län för Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemmar.
• Öka erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna i Svenska Riesenschnauzerklubben.
• Ha en svarsfrekvens på hälsoenkäter som överstiger föregående års valpregistreringar.
• Stimulera till att antalet deltagande Riesenschnauzer ökar på såväl utställningar som prov
och tävlingar i förhållande till föregående år.
• Öka medlemsantalet i Svenska Riesenschnauzerklubben genom att man som medlem
erbjuds såväl ett stort antal olika aktiviteter som stöd och hjälp med sitt hundägande.

Översyn av rasklubbens organisation:
•

Styrelsen kommer under året att följa arbetet i sektorer och kommittéer och vid behov
genomföra förändring i organisationen om styrelsen anser att så behövs.

•

Fortlöpande uppdatera styrelsens styrdokument och överlämna densamma till nästkommande
valda styrelse.

I enlighet med SBK Rasklubbsstadgar skall Rasklubben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

representera rasklubben,
fullgöra sin del av ansvaret för [rasens/rasernas] avelsfrågor i enlighet med av
Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer,
ansvara för rasklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar
och andra aktiviteter,
bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmötet,
verkställa av medlemsmötet fattade beslut och uppdrag,
ansvara för rasklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
avge rasklubbens årsredovisning till årsmötet,
auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk,
utse delegater och suppleanter till kongressen,
senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om
rasklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden,
överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär utan
dröjsmål samt i övrigt sköta rasklubbens angelägenheter.

Svenska Riesenschnauzerklubbens verksamhet skall målstyras med utgångspunkt mot
dessa uppgifter.

