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Årsmöte 2019-03-24
Anordna sommarträﬀ. Träﬀen är en mycket uppskattad medlemsaktivitet som ska
anordnas även sommaren 2019. Träﬀen ska erbjuda medlemmarna möjligheten att prova
på olika aktiviteter med sin hund och lära känna andra som äger hund i våra raser.
Informera och sprida kunskap om vår rasklubb, samt våra rasers beteende, deras
fostran, utbildning och vård. Detta kommer vi att göra genom att:
• Hålla sommarträﬀen även detta år öppet för allmänheten.
• Hålla monter och fortsätta sprida broschyrer på Stockholm Hundmässa 2019 (och
MyDog januari 2020).
• Medlemskonferens öppen för alla medlemmar med fokus på något av områdena inom
våra rasers beteende, fostran, utbildning och vård.
• Fortsätta ha en informativ hemsida som uppdateras regelbundet, samt en oﬃciell
facebooksida där personer intresserade av klubben och våra raser även i fortsättningen
kan ta kontakt med klubben och snabbt få svar på sina funderingar.
Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, och exteriört fullgoda rashundar genom
att:
• Delta i avelsutbildningar som anordnas av SKK och SvTeK.
• Ha en uppfördarkonferens med föreläsare, inte bara för aktiva uppfödare utan även för
alla medlemmar som går i uppfödartankar, eller medlemmar som har hanhundar de
funderar på att låta gå i avel. Detta med målet att alla engagerade i avel av våra raser
ska ha en gemensam god kunskapsgrund att stå på, och att framtidens uppfödare ska
kunna träﬀa, knyta kontakter, och lära sig av mer erfarna uppfödare som kan bli till hjälp
och stöd.
• Avelsrådgivare ska finnas till hands för information och rådgivning till medlemmar när så
önskas.
Verka för att våra raser deltar i utställningar och tävlingar genom att:
• Tävlingen ”Årets utställningshund” fortsätter under året.
• Uppmuntran att delta i även andra tävlingar som nosework och agility.
• Ansöka till SKK om att få ordna en egen Rasspecialen (oﬃciell utställning), för våra
raser sommaren 2021 (ansökan måste vara SKK tillhanda senast 2 år i förväg).
Övrigt
• Delta i konferenser och utbildningar anordnade av SKK och SvTeK.
• Fortsatt information och uppmuntran till medlemmarna att göra BPH.

