SVENSKA
RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

VERKSAMHETSPLAN 2018
Styrelsen gick inför 2016 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 2018.

Rapportering av 2017
Dessa bakgrundsfaktorer är redovisade i ”Verksamhetsberättelsen 2017”. Styrelsen har identifierat
några mer specifika faktorer som ligger till grund för framtagning av våra mål med verksamheten:
-

Medlemsnedgång med ca -1.5% under 2017.

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 2018
-

2018-12-31 ska det ordinarie medlemsantalet inte ha minskat jmf med 2017
2018-12-31 Ska antalet tävlingsstarter ökat med 1% jmf med 2017
Vid Bruks och IPO-SM 2018 ska det finnas deltagare i varje gren
2018-12-31 Öka antalet exteriörsbeskrivna hundar jmf med 2017

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

Handlingsplan
Aktivitet
Närvara vid mässor/Event
(MyDog, Sthlm, Bruks/IPOSM)
Riesenlägret
Utforma underlag för fritt
medlemskap för nya
medlemmar
Uppdatera informationsblad
om SRSK samt ta fram
separat infoblad om ”hur du
blir medlem” att ge till
uppfödare/valpköpare
Fortlöpande informera om
SRSKs utbildningsfond
Undersökning bland
uppfödare om användandet
av ”Lathunden”
Ta fram underlag för ISPUstatus på Kopparboutställning
Utöka antalet arrangerade
exteriör beskrivningar, uppdra
att till Lokalklubb att anordna
Halvårsredovisning av
en
en extriörbeskrivning
ekonomi
(Kopparbo,
finns
idag).
Arbeta
framSSLO
en plan
och
underlag för att knyta
sponsorer till SRSK
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