MÅL & INRIKTNING
SRSK 2021

Svenska Riesenschnauzerklubbens Mål & Inriktning ska ses över årligen av
styrelsen. Förslag på ändringar framförs ll och beslutas av styrelsen.
Sekreteraren i SRSK llser a föreliggande Mål & Inriktning delges berörda inom SRSK.

Övergripande inriktning
SRSKs, Svenska Riesenschnauzerklubbens, övergripande inriktning är a skapa gemenskap kring vårt
intresse för riesenschnauzer och a främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt a
bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.
Som e led i de a arbetar SRSK, med underliggande sektorer och kommi éer, målstyrt där den
övergripande inriktningen är a SRSK ska:

✓

Arbeta för a vidareutveckla en hållbar och transparent dokumenta on, planering och
processer inom styrelsearbetet inklusive ekonomin.

✓

Förtydliga beskrivning av roller och överlämnande ll kommande styrelser för a
förenkla för nya personer a ta vid på e strukturerat och eﬀek vt sä .

✓

Arbeta för utvecklad och förbä rad samverkan med och mellan lokalklubbar,
rasklubbar, ISPU, Svenska Draghundsspor örbundet, Sveriges hundungdom, samt SBK
centralt då det gäller skapandet och vidmakthållandet av goda rela oner mellan
omvärlden och hundägaren och hundägandet.

✓

Ak vt delta på aktuella konferenser och andra arrangemang där Svenska
Riesenschnauzerklubbens representa on kan komma verksamheten ll ny a för a
bevara och utveckla rasens speciﬁka egenskaper.

✓

Verka för a så många uppfödare som möjligt är ak va inom SRSK och fortsa
uppfyller målsä ningarna med RAS så a Riesenschnauzern förblir en god brukshund
med god exteriör och få hälsoproblem.

✓

Verka för a Svenska Riesenschnauzerklubbens informa onskanaler: webbsida,
facebooksida och nyhetsbrev (mail) fungerar som god informa onskanal för
medlemmarna.

✓

Stödja medlemmarna i deras arbete med a utveckla dressyrmetoder och träna sina
hundar.

✓
✓

Höja kvaliteten på verksamheten inom SRSK genom långsik gt strategiskt arbete.

✓

Öka intresset för tävlingar, prov och utställning samt bidra ll a skapa bra
förutsä ningar för de tävlande.

✓
✓

Arrangera Utställningar, tävlingar, MH/MT och träningsverksamhet för våra medlemmar.

Arbeta för ﬂer medlemmar samt ﬂer ak va inom SRSK samt inom Styrelse, LO´n,
ak viteter, kontaktpersoner samt inom sek oner och kommi éer.

S mulera utbildningsbehovet för våra förtroendevalda av SBK-anpassad utbildning av
dessa i samråd med Studiefrämjandet.

Mål
För a styra verksamheten mot den övergripande inriktningen ska Svenska Riesenschnauzerklubben
llsammans med lokalområdena och ak vitetsombuden under året:

✓
✓
✓

Bibehålla, och om möjligt utöka, utbudet av ak viteter för medlemmarna i SRSK

✓
✓

Öka kommunika on och samarbete llsammans med SRSK uppfödare

✓

Öka medlemsantalet i föreningen bl.a. genom ak v kommunika on om vad föreningen
erbjuder medlemmarna

✓

Öka intresset för a hjälpa ll inom klubben inom styrelse, LO eller ak veteter.

S mulera ak viteter i varje län för SRSKs medlemmar genom kontaktpersoner och LO
Utveckla erfarenhetsutbytet och kommunika onen med medlemmarna och andra
organisa oner inklusive utländska.
Öka antalet deltagande medlemmar på utställningar, prov och tävlingar i förhållande ll
föregående år

Strategi
För a uppfylla SRSK:s Mål & Inriktning av verksamheten kommer styrelsen a följa arbetet i
föreningens sektorer och kommi éer samt vid behov genomföra förändringar i organisa onen om
styrelsen bedömer det nödvändigt för en posi v förändring av verksamheten.
Vidare ska SRSK:s Kommunika onsplan gås igenom under året. I Kommunika onsplanen fastställs
ru nerna för informa onsﬂödet och informa onskanalerna inom ramen för SRSK: s
verksamhetsområden.
SRSK:s styrdokument kommer a uppdateras fortlöpande och överlämnas ll nästkommande valda
styrelse.

Därutöver ska SRSK arbeta i enlighet med SBK:s Rasklubbsstadgar genom a :

✓
✓

Representera rasklubben

✓

Ansvara för SRSK:s verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar samt i
övrigt förekommande ak viteter

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmöten och/eller lokalområden

✓
✓

Avge y randen över remi erade ärenden från förbundsstyrelsen

Fullgöra föreningens ansvar för riesenschnauzerns avelsfrågor i enlighet med upprä ade
riktlinjer från SBK och SKK

Verkställa beslut och uppdrag som fa ats vid medlemsmöten
Ansvara för rasklubbens llgångar, arkiv och korrespondens
Avge en delårs-samt årsredovisning vilka ska vara llgängliga för samtliga medlemmar
Auktorisera funk onärer enligt fastställda regelverk
Utse delegater och suppleanter ll kongressen
Senast 14 dagar e er ordinarie årsmöte lämna uppgi om styrelsens sammansä ning,
samt andra vik ga funk oner, ll förbundsstyrelsen
Överlämna handlingar eller annan informa on som förbundsstyrelsen begär utan
dröjsmål samt i övrigt sköta SRSK:s angelägenheter

Uppföljning
Styrelsen, eller en av styrelsen utsedd person, ska följa upp SRSK:s Mål & Inriktning.
Resultatet av uppföljningen ska analyseras för a ligga ll grund för det fortsa a strategiska arbetet a
utveckla verksamheten och målstyrningen inom SRSK.
Resultatet ska kommuniceras ll medlemmarna via de av styrelsen fastställda informa onskanalerna.

