Uppföljning av verksamhetsplan beslutad vid årsmöte 2013-02-09
	
  
En kortfattad resumé av styrelsens arbete hittills under verksamhetsåret 2013.
En ”kick-off” genomfördes i Gråbo den 2013-03-02. Denna dag var till för att samla styrelsen och se över
vilken verksamhet som vi ska genomföra under kommande verksamhetsår. Det viktigaste var att komma vidare i
vårt arbete med RAS ”Rasspecifika Avels Strategier”.
Vidare att genomföra 1-2 pälsvårdskurser, Ronden i Sundsvall, ”En dag med Schnauzer” i september,
schnauzerpromenader i olika delar av landet, samt återigen trycka vår almanacka för 2014.
Några telefonmöten samt ett fysiskt möte i Trollhättan 2013-06-09 (i samband med Vänersborgsutställningen)
har genomförts.
Dessvärre har vi under våren beslutat att Ronden inte kommer att genomföras under 2013. Det har varit svårt
att finna lämplig dag/plats där vi tror oss få tillräckligt många deltagare samt funktionärer för att kunna genomföra denna inofficiella utställning på ett bra sätt. Eftersom Ronden 2012 var en uppskattad utställning vill vi
återigen kunna genomföra denna så att våra medlemmar uppskattar den. Inför 2014 har förhandlingar med
övriga raser inom SSPK inletts för en (eventuellt) gemensam dag för våra ”rasspecialer”.
RAS-arbetet är i full gång och avelskommittén har i fått förstärkning med fler medlemmar för att påskynda
arbetet. De kommer under en arbetshelg i augusti/september att sammanställa ett första utkast till RAS som
sedan ska presenteras för styrelsen. Uppfödarna kommer att få möjlighet att ha synpunkter på Schnauzerringens
underlag till SSPK innan det slutligen lämnas till SKK.
En kombinerad utställnings/aktivitetskommitté är under bildande och vi söker fortfarande fler medlemmar
som vill engagera sig i denna.
”En dag med Schnauzer” kommer att arrangeras i Henån, Orust den 21 september. Det blir föreläsning och
praktiska övningar med Alingsås Hundskola, hundmassage och ringträning samt poängpromenad och lotterier.
Naturligtvis bjuds dessutom alla deltagare på fika och kaffe. Flera lokala sponsorer är med och hjälper till samt
också vår sponsor Royal Canin.
Pälsvårdskurs kommer att genomföras i Skara den 5 oktober.
Uppfödarmöte kommer att hållas under en helg i Stockholmstrakten under hösten.
Schnauzerpromenader kommer i Östersund, Uppsala, Halland och i Göteborgstrakten under hösten.
Detta är ett utbud av vad som har eller kommer att arrangeras under detta verksamhetsår.
Inför 2014 har vi planer för Ronden, ett helgarrangemang (läger) med träning och pälsvård, ”prova-på-dagar” för
våra härliga schnauzrar. Givetvis kommer ”En dag med Schnauzer” att arrangeras igen på annan ort i landet, fler
pälsvårdskurser kommer också att hållas.
Vi arbetar också aktivt för fler samarrangemang med de andra rasklubbarna inom SSPK. Allt för att kunna
erbjuda våra medlemmar fler aktiviteter till ringa eller reducerade kostnader.
Vi hoppas dessa rader ska ge er en liten information om vad styrelsen/avelskommittén arbetar med under
verksamhetsåret.
Styrelsen Schnauzerringen

