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För mål och aktiviteter - se bilaga 1 ”Aktivitetsplan 2014”
Centralstyrelsen
Avtal
Ett sponsoravtal med Royal Canin ska skrivas under våren.
IT/Hemsida
Samtliga distrikt och lokalklubbar inom Svenska Schäferhundklubben skall finnas i vårt gemensamma
hemsidekoncept. Användandet av hemsidan som primär informationskanal utvecklas vidare.
Införande av ett katalogsystem för utställning som kan användas på alla nivåer inom klubben planeras.
Ett förslag till Facebooksida för ytterligare spridning av information tas fram.
Jubileum
En jubileumslogga har tagits fram.
En jubileumskommitté bildas för att planera klubbens nittioårsjubileum.
Jubiléet uppmärksammas på alla nivåer inom klubben.
Kansliet
Arbetsfördelning och rutiner mellan kansli, sekreterare och webmaster fortsätter att utvecklas och
effektiviseras.
Policydokument
Nya statuter Universalsegrare som anpassas till WUSV:s tas fram.
PR/Info
Annonseringspaket tas fram och intresse undersöks.
SSM
SSM-kompendiet (utställning) skall kontinuerligt uppdateras.
Utbildning
Vi startar upp en centralt anordnad utbildningsvecka för diverse funktionärer.
Efter att under 2013 ha utrett frågan kring utbildning i föreningsteknik har CS tillsammans med
Studiefrämjandet centralt kommit till slutsatsen att aktiviteter för att förbättra styrelsearbetet ute i
distrikt och lokalklubbar måste initieras lokalt. Därför uppmanas våra Schäferdistrikt och lokalklubbar
som ej nyligen genomfört utbildning i föreningsteknik för sina respektive styrelser att inleda en
planering tillsammans med det lokala Studiefrämjandet.
Utveckling av styrelsearbetet
Styrelsearbetet kan utvecklas ytterligare. Den nya styrelsen måste fortsätta att utveckla arbetssättet
med att leda och fördela uppgifter till kommittéer och arbetsgrupper. CS behöver också utveckla
uppföljningen av de arbetsuppgifter som delegerats ut.

Avelskommittén
avser att:


bistå Centralstyrelsen i alla frågor som rör avel och uppfödning



representera Schäferhundklubben vid avelsrelaterade möten och konferenser



sammanställa och publicera avelsorienterad information



stödja och vidareutveckla provformer som främjar en sund schäferavel
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aktivt delta i pågående och nya forskningsprojekt med schäferanknytning



anordna kurser och konferenser för avelsintresserade medlemmar

Särskilt prioriterade frågor:


revidera RAS-dokumentet



färdigställa valphänvisningsförslaget



anordna uppfödarutbildningar

Bruksprovskommittén


arrangera SSM IPO på Visingsö



föreslå domare och figuranter till SSM IPO



vara Sd och Sk behjälpliga att genomföra sina prov



vid behov vara Sd/Sk behjälpliga att genomföra SSM för svenskbruksgrenarna



ansvara för laguttagning till WUSV-VM



på uppdrag av CS handlägga frågor som avser Bruksprovskommitténs
ansvarsområde



utveckla Bruksprovskommitténs sida på hemsidan



kontinuerligt informera om aktualiteter i Schäfertidningen och på hemsidan



uppdatera Infopärmen där behov av revidering finns

Centrala Utställningskommittén


Kommittén kommer även fortsättningsvis, om behov finns, med centrala kurser utbilda
funktionärer så som utställningsansvariga och ringsekreterare för specialutställningar



Allmän info om utställningar kommer att delges i tidningen



Kommittén kommer även i fortsättningen vara CS behjälplig genom att skicka officiella
inbjudningar till utomnordiska domare samt för kännedom till SKK samt Freigabe
ansökan till SV



Kommittén kommer att lägga fram förslag till CS på valp- och vuxendomare när det
gäller SSM innan inbjudan sker. Kommittén svarar för inbjudan



Kommittén kommer även fortsättningsvis vara utställningsarrangörerna behjälpliga
gällande diverse utställningsfrågor



Ett fysiskt kommittéarbetsmöte, lördag till söndag, för diverse planeringar och
genomgångar



Utveckla CUK:s hemsida
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Kontinuerlig uppdatering av Flik 5 som gäller utställningar



I samarbete med Avelskommittén planera och genomföra en konferens för våra
domare och exteriörbeskrivare



Planeras att i samband med Organisationskonferensen 2014 anordna en
delkonferens för utställningsansvariga och för de som har en nyckelroll, när det gäller
utställningsarrangemang

Draghundsverksamheten
För året planeras fortsatt satsning på våra ungdomar bl a har jag sponsrat Millan Edman till vårt
sommarläger och hon kommer att hjälpa mig på en Prova-på-dag när Vårgårda SHK har sina
påsktävlingar. Närmare bestämt 18 april, men jag kommer att vara där alla tre dagarna för att prata
drag med schäferfolket. Sen besöka de stora tävlingarna och försöka peppa fler till att testa drag!
Kontaktperson: Annika Kjellberg

Sd/Sk
Förändring av distriktsindelningen kan fortfarande bli aktuell. Dels på grund av det
minskade medlemsantalet, dels på grund av det utbildningsansvar som tillfaller respektive distrikt
och som några distrikt flaggat att de är för små för att mäkta med. I första hand skall en förändring
initieras på frivillig väg av de distrikt som känner sig manade.

Tidningen
Avtalet med FotoURMA sades upp i december 2013. Uppsägningstiden är 1 år.
Under våren kommer därför en översyn av olika alternativa lösningar att göras.
Därefter fattar CS beslut om framtida redaktör och produktion.
Fram till dess utkommer tidningen enligt gällande avtal mellan Svenska Schäferhundklubben och
FotoURMA vilket under 2014 innebär 5 nummer i A4-storlek med inriktningen att tidningen skall
innehålla 48 sidor eller enligt av klubbens centralstyrelse alternativt årsmöte fastställd budget.
Tidningen skall utges på den av klubben fastställda tiden. Utgivningsdatum samt manusstopp
fastställs av klubben, på förslag av URMA.

Ag Ungdom
Eftersom ungdomarna är så pass få så kommer troligtvis vår verksamhet även under 2014 bestå i att
bistå den lokala verksamheten och vi hoppas att det dyker upp fler eldsjälar i landet som vill få igång
sina ungdomsverksamheter.

Centralstyrelsens övergripande inriktning för 2015
Fokus behöver läggas på marknadsföring och medlemsvärvning.
Detta medför fortsatt utveckling av hemsidan, profil-/förlagsartiklar och PR-paket.
Utbildningssatsningen behöver fortsätta för att trygga tillgång till funktionärer och ge styrelserna
i klubben en god kunskap i föreningsteknik.
En fortsatt kostnadskontroll kommer att krävas.
I övrigt skall CS arbeta utifrån intentionerna från Organisationskonferensen 2013 samt det som
framkommer vid motsvarande konferens 2014.
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