Verksamhetsplan 2020

Schnauzerringens Årsmöte
Den 22 februari 2020 Örebro

Schnauzerringens Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020 för Schnauzerringen
Avelskommitten
Verksamhetsplanen för 2020 är att anordna ett uppfödarmöte vår eller höst, samt bevaka utvecklingen av HD, MH och BPH. Vid uppfödarmötet avser vi att belysa någon
viktig avelsfråga och det kommer också att ges god tid för att diskutera aktuella uppfödarfrågor.
Avelskommittén
Carola Selin Sabel, Karin Åström, Margareta Delborn
Utställningsgruppen
Snart är utomhussäsongen igång igen och i år startar specialklubbarna upp med sina
egna utställningar:
•
•

Lördagen den 16maj 2020 kommer Schnauzerringen genomföra sin inofficiella
utställning i Eskilstuna på Vilsta Sportfält.
Söndagen 17maj kommer SSPK ha sin första utställning för året på Vilsta Sportfält.
Så kom och var med på två härliga dagar i hundanda.

Vi arbetar redan med sponsorer och räknar med att kunna erbjuda ett lika bra prisbord
som 2019. Vi kommer att annonsera på Hemsidan, Facebook och Schnauzerbladet.
Ronden kommer även att läggas ut som ett evenemang på Facebook. Hoppas att vi
ses och får en trevlig dag tillsammans
Utställningsgruppen
Ida Björklund, Martin Eriksson, Jonny och Monica Johansson
Uppfödarlistan
Uppfödarlistan på Schnauzerringen hemsida uppdateras under hela året av webmaster. Listan fungerar som en reklamplats för uppfödare och en informationssida för
intresserade blivande valpköpare. Styrelse och valpförmedlare hänvisar till uppfödarlistans kennlar.
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Medlemsservice
Under 2020 fortsätter Schnauzerringen att förbättra servicen till alla medlemmar i Schnauzerringen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi kommer att arbeta för att det vid uppdatering av SKKs IT-system ska ges möjlighet för rasklubbarna att kunna använda e-postadresser till våra medlemmar för att
snabbt kunna nå ut till våra medlemmar.
Vi behåller listan för de som vill erbjuda sin hane till avel. Att ha sin hanhund på
listan ska vara gratis för medlem i Schnauzerringen. Övriga ska betala 150 kr
Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi
erbjuder trimmare och trimkursanordnare att annonsera på hemsidan och i Schnauzerbladet. En avgift tas ut. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs
Vi planerar att anordna schnauzerläger under 2020.
Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att söka bidrag för medlemsaktiviteter under 2020
Vi arbetar vidare med sponsorer för att bland annat kunna erbjuda medlemmar
rabatter.
Vi planerar att under 2020 genomföra några medlemsmöten med aktuella ämnen
Vi sponsrar uppfödare på uppfödarlistan när de under 2019 ger ett gåvomedlemskap till nyblivna schnauzerägare
Vi påminner uppfödare och anordnare av aktiviteter om Infobladet som kan skrivas
ut från hemsida
Vi avser att sponsra BPH, MH och MT för medlemmar med 300:-.
Vi avser att sponsra HD-röntgen för medlemmar med 500:-.

Hemsida och Facebook
Hemsidan är ett bra sätt att få ut snabb information via länkar från Facebook.
För aktiviteter kan våra kanaler utnyttjas vid annonsering. Skicka underlag till webbmaster@schnauzerringen.se om hundpromenader eller andra aktiviteter.
Facebook har också blivit omåttligt populärt! Här finns alla möjligheter att visa upp sin
schnauzer i såväl vardags- som tävlingslivet, ställa frågor eller diskutera olika ämnen.
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Schnauzerbladet
Under 2020 är Schnauzerbladet planerat att komma ut med sex nummer per år. Det
kommer att läggas ut länkar i Facebook samt på vår egen och SSPKs hemsida.
Vi kommer att spegla aktuella teman förutom de fasta rubrikerna. Ett mål är att vi ska
få fler att bidraga med text- och bildmaterial. Inget ämne är för stort eller för litet att ta
upp.
Jan Hockart, tf redaktör för Schnauzerbladet.
Årets hund
Schnauzerringens egen Årets hundtävling fortsätter givetvis även under 2020. Där
tävlar man mot andra schnauzrar i olika grenar såsom lydnad, agility, spår, bruks och
utställning m.m.
SSPK och SKK
Styrelsen avser att vara mer aktiv inom specialklubben och SKK för att kunna påverka för oss viktiga frågor. En sådan är att kunna utnyttja de uppgifter som finns i SKKs
databas på ett bättre sätt för analys av t ex HD-resultat.
Sponsorer
Vi arbetar för att intressera nya och öka kontakten med nuvarande sponsorer. Detta
kan t ex ske genom att erbjuda sponsorspaket som kan innehålla medlemsrabatter,
sponsring av ronden med priser eller anonnsering mot ekonomiska bidrag. Samordning av sponsring sker genom Martin Eriksson.
De sponsorer vi arbetat med under 2019 kommer vi att även har kontakt med inför
2020.
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Sponsorer 2019

