SVENSKA
RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

VERKSAMHETSPLAN 2016
Styrelsen har inför 2016 valt att gå ifrån den tidigare modellen med mer generella mål för
verksamheten och istället valt att fokusera på mer specifika mål. Dessa mål är uppsatta utefter en
strävan efter att öka och bibehålla vårt medlemsantal, främja vår avel samt främja våra
tävlingsframgångar och tjänstehundsverksamhet. Målen kommer att kontinuerligt följas upp med
hjälp av en handlingsplan som kommer finnas tillgänglig för samtliga medlemmar på vår hemsida.
Målen kan vid en första anblick verka få till antalet, dock ingår det i dessa huvudmål en hel del
delmål, däribland de olika sektorernas verksamhetsplaner och mål med 2016.

Rapportering av 2015
Dessa bakgrundsfaktorer är samtliga bidragande i framtagning av våra mål med verksamheten:
-

-

-

Under 2015 har styrelsearbetet haft svårt att fungera då styrelsen inte varit fulltalig. Det
saknas en intern organisation inom styrelsen med klara ansvarsområden. Inför årsmötet
2016 kommer två medlemmar lämna och förhoppningsvis två nya medlemmar komma in.
Registreringssiffror för rasen är på en god nivå 2015 efter en mindre dalgång tidigare.
Som vanligt har lägerverksamheten varit en fullträff.
Vi har deltagit på mässorna Stockholmsmässan och MyDog i Göteborg.
Inom lokalområdena har det skett förändringar avseende deras läger. Andra aktiviteter som
lydnadsträning och föreläsningar har skett runt om i landet.
Styrelsen konstaterar att trots många, och för rasklubbar unika, aktiviteter ser vi inte en ökad
tävlingsverksamhet, verken på bredden eller toppen. Riesenschnauzer i respektive bruksgren
erhöll certpoäng 2015. Skydd: 0, IPO: 3, Sök: 6, Spår: 4, Rapport: 0. (Källa Dogmatix)
RiesenNytt har lagts på is och en ny blogg har introducerats.
Vi har deltagit i centrala möten: SBK-kongress, Draghundskonferens, SBK:s
organisationskonferens.
Styrelsen har motionerat om ändring av hinderhöjder i enlighet med RIS förslag.
Vissa svårigheter med att anordna Riesen-SM 2016. Första kontakt tagen med andra
rasklubbar inom SBK för att eventuellt gemensamt anordna ras-SM
SBK:s mål om 100000 medlemmar.
För första gången någonsin har ett svenskt ekipage placerat sig på silverplats på Riesen –VM
Lathunden, ett avelsutvärderingsverktyg, ej uppdaterad.
Styrelsen upplever att den interna kommunikationen behöver förbättras.

Syfte med SRSK
Svenska Riesenschnauzerklubbens - SRSK – övergripande syfte är att skapa gemenskap kring vårt
intresse för riesenschnauzer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt
att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper

Framgångsfaktorer
Våra framgångsfaktorer ska bygga på:
-

Långsiktighet
Öppenhet

Mål 2016
-

2016-04-01 ska styrelsen ha en uttalad synlig intern organisation
2016-12-31 ska det ordinarie medlemsantalet ökat med 0,5 % jmf med 2015
2016-12-31 Ska antalet tävlingsstarter ökat med 1% jmf med 2015
Vid Bruks och Ipo-SM 2018 ska det finnas deltagare i varje gren
2016-12-31 Lathunden ska vara helt uppdaterad
Senast 2016-12-31 ska hälsoenkäten vara genomförd

Dessa mål kommer att kontinuerligt följas upp på våra styrelsemöten under året.

Handlingsplan
Aktivitet

Ansvarig
Lars Bivstedt

Klart
2016-04-01

Skapa ramverk för
Lars Bivstedt
tävlingskommitté/verksamheten
i den samma

2016-03-01

Översyn av sponsring för ISPUWM

Mikael Wiltander

2016-04-01

Närvara vid mässor/Event

Hans Gunnarsson

Riesenlägret
Utbildning av styrelsen i
styrelsearbete
Utforma underlag för fritt
medlemskap för nya
medlemmar
Utforma styrelsens interna
organisation och
ansvarsområde

Lägerkommittén
Hans Gunnarsson

Löpande rapport vid
styrelsemöte
2016-12-31
2016-07-30

Nina Finstad

2016-07-30

Lennart Henning

2016-04-01

Lokalområde/Aktivitetsombud:
Undersöka
kontakt/informationsbehovet
mellan styrelse och ombud för
att se om det behövs förändras.

