Verksamhetsplan för Svenska Shetland Sheepdog Klubben 2018.
Mål:
1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Shetland Sheepdog Klubben och dess
mål, organisation och arbetsform.
2. Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
5. Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till
användning
6. Anordna prov, utställningar eller tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser
7. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete
8. Delta i samråd inom och utom SKK organisationen
Plan för 2018 Avelsfrågor
Avelskommittén informerar löpande i avelsfrågor, arbetar med årlig utvärdering av RAS,
bevakar och studerar utvecklingen av rasen vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och
population. Avelskommittén ska presentera ett förslag till uppdaterad RAS.
Avelskommittén fortsätter och planerar för samt genomför avelskonferensen 27-28 oktober
2018.
Officiella utställningar
Lördag 17 mars Upplands Väsby, söndag 1 juli Borås, lördag 14 juli Piteå samt söndag 2
september Högbo Bruk Sandviken.
Kontaktområden
Kontaktpersonerna planerar många aktiviteter av skiftande slag som annonseras ut i
Sheltiebladet, Facebook samt på SSSK:s hemsida .Några områden saknar fortfarande
kontaktpersoner, för att vi ska få en jämn spridning över hela landet. Vi söker
kontaktpersoner främst i Skåne och Sundsvall. SSSK:s styrelse stödjer och uppmuntrar nya
som gamla kontaktpersoner så att de kan bedriva en bra verksamhet. Kontaktområdena har
möjlighet att samarbeta med Studiefrämjandet i deras närområde.
Sheltiedagar i Mariestad är inplanerade den 5-6 juni med inofficiell utställning, prova på
aktiviteter, pälsvård, utställningsträning samt gemensam fest.
Ungdomsverksamhet
Fortsatt planering för att starta upp en bra ungdomsverksamhet inom SSSK.
Ungdomarna ska få tycka till om vad de är intresserad av för aktiviteter.
Sheltiebladet
Vår medlemstidning utkommer med fyra nummer per år. Ambitionen är fortfarande att ge
ut ett innehållsrikt Sheltieblad, som passar alla våra medlemmar. Vi har en aktiv redaktion
som bistår redaktören med ett brett material.

Utbildning/kurser/konferenser
Vi deltar i de av SKK arrangerade kurser och konferenser som riktas till respektive funktion i
vår organisation.
Medlemsvård
Vi fortsätter arbetet med att aktivt värva och behålla medlemmar. Vår ambition är att
behålla dessa medlemmar även i fortsättningen. Vi uppmanar alla medlemmar att aktivt
informera om Svenska Shetland Sheepdog Klubben och även sprida kunskapen om vår ras.
Medlemsansvarig fortsätter aktivt att värva medlemmar och vår förhoppning är en fortsatt
stor medlemsökning. Uppfödare kommer att uppmanas att skänka gåvomedlemskap till sina
valpköpare. Nya uppfödare som ej är medlemmar i Svenska Shetland Sheepdog Klubben och
som registrerar en valpkull kommer att kontaktas för att bli medlemmar.

SSSK:s styrelse den 25 mars 2018

