Svenska Kelpieklubbens mål- och verksamhetsplan för 2020
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●

Mål enligt RAS
450 Medlemmar
8 Styrelsemöten
1 Arbetsmöte
3 nr av Kelpiebladet
1 MH
2 MT
2 Exteriörbeskrivningar
2 Deltagande på mässor
1 Utställning
1 Officiellt vallanlagstest
1 Herding Working test
1 Vallningskurs
1 Rasmästerskap i Nose Work
1 Rasmästerskap i Agility
5 träffar/träningar i olika grenar

Verksamhetsplan:
● Årsmöte den 7 mars på Märsta-Sigtuna Brukshundklubb.
● Delta i SBKs kongress samt officiella konferenser.
● Medlemsvärvning genom att erbjuda ett års fritt delmedlemskap till nya valpköpare som
inte redan är medlemmar. Fortsatt medlemsvård genom ökad information.
Målsättningen är att öka medlemsantalet till 450.
● Styrelsen avser att ha ett kombinerat styrelse-/arbetsmöte under året förutom
styrelsemötena per telefon.
● Fortsätta utveckla avelskommittén och därmed kunna underlätta för uppfödare och
hanhundsägare att bedriva avel på ett sätt som gynnar rasens genetiska variation samt
underlätta för valpköpare att välja/hitta en passande valp.
● Utbilda en exteriörbeskrivare om enligt styrelsen lämplig person har möjlighet att gå
utbildningen.
● Fortsätta arbeta för att uppfödare av rasen får möjlighet diskutera avelsfrågor utifrån
målen i RAS med fokus på populationsgenetiken.
● Erbjuda möjlighet att arrangera MH, MT och exteriörbeskrivningar.

● Erbjuda möjlighet att arrangera rasmästerskap i olika grenar.
● Genomföra 1 utställning i ÖLOs regi.
● Erbjuda möjlighet att arrangera Hearding Working Test (HWT) och vallanlagstester, både
officiella och inofficiella.
● Deltaga med rasklubbsmonter på Stockholm Hundmässa och My Dog.
● Ge möjlighet att anordna träningar och träffar i olika grenar i de lokala
aktivitetområdenas regi samt på andra sätt.
● Utge digital medlemstidning Kelpiebladet 3 ggr per år.
Inriktning 2021:
●
●
●
●
●

Arbeta för att kelpieaveln ska nå målen i RAS.
Representera vid SBKs kongress samt övriga officiella konferenser.
Medlemsvärvning och medlemsvård.
Fortsätta erbjuda möjlighet att arrangera MH/MT och exteriörbeskrivning.
Utge medlemstidning Kelpiebladet.

