Svenska Australian Cattledog Klub
Rasklubb inom SBK-organisationen

Årsmöteshandlingar 2022

VERKSAMHETSPLAN 2022

Målsättning
Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK) ingår i SBK och ska arbeta för att uppfylla tillämpliga
delas av SBKs uppgift. Utöver ”Normalstadgarna som gäller för rasklubb med en nivå” gäller i
tillämpliga delar stadgar för SKK samt SBK och av SKK och SBK utfärdade bestämmelser och
föreskrifter.

Verksamhetsinriktning
SACK har det direkta verksamhetsansvaret. Klubben ska så långt som möjligt motivera och stödja
utvecklingen inom rasen. Hela rasklubbens verksamhet baserar sig på stora frivilliga insatser från
förtroendevalda, funktionärer och medlemmar. Det är därför viktigt att alla insatser ses som en
möjlighet till utveckling för rasen och rasklubbens medlemmar.

Medlemsutveckling
Klubben arbetar kontinuerligt med medlemsvärvning och medlemsvård. Vi ska fortsätta sprida
intresset för rasen genom att bemöta våra nya medlemmar på ett positivt sätt.
SACK har som målsättning att vid möjlighet genomföra medlemsträffar och läger, klubben kommer att
följa SKK/SBKs Covid 19-riktlinjer för verksamheten ifall restriktioner kommer under året.
SACKs slutna grupp på Facebook samt Instagram kommer uppdateras löpande i samma takt som
hemsidan och administratörerna fortsätter arbeta för god stämning i dessa.

Möten
SACK ska genomföra ett digitalt årsmöte 13 mars.
Därutöver finns som målsättning att genomföra minst 10 protokollförda styrelsemöten under året.

E-post: cattledogklubben@gmail.se
www.svenskaacdklubben.com

Plusgiro: 22 79 46-1

Org.nr: 802433-4446

Deltagande och representation
SACK har som målsättning att representeras utåt vid följande evenemang 2022:
−
−
−
−
−
−
−

SBKs organisationskonferens (5-6 feb 2022)
Svenska kroppsvallarklubbens årsmöte (29 Mars 2022)
Utställning tillsammans med Chodsky Pes Klubben (7 maj 2021)
Rasmonter vid Stora Stockholm (10-11 December 2022)
Rasmonter på SM-Bruks 26-28/8.
Rasklubbsmöten
Dialogmöten med SKK/SBK

Deltagande på kongressen kan tyvärr ej genomföras då SBK planerade in kongress-datumen på
samma helg som vår redan planerade utställning.

Skrivelser och motioner
SACK arbetar aktivt med att lämna skrivelser och motioner som är av intresse och betydelse för rasen.

Avelsråd
SACKs avelsråd arbetar för att hjälpa och upplysa uppfödare/blivande uppfödare av rasen samt bistå
med information till hanhundsägare.

Registeransvarig
SACKs registeransvarig arbetar med uppföljning av rapporter och hälsostatistik.
Rapporterna och statistiken kommer kontinuerligt läggas ut på klubbens hemsida.

Rygg-avläsning
SACK kommer att erbjuda subventionerat pris med 190kr för medlemmar
som skickar in ryggröntgen-bilder för avläsning till Prof. Lennart Sjöström.

RAS och Lathunden
Rasklubben arbetar kontinuerligt med uppdatering av RAS-statistiken samt fortsätter att efterfråga
utbildning i programmet Lathunden från SKK för licensinnehavaren Katarina Cvek-Hopkins.

Utställning och exteriörbeskrivning
Den 7 Maj 2022 arrangerar rasklubben, tillsammans med Chodsky Pes-klubben,
utställning i Gekåsbyn, Ullared.
Exteriörbeskrivning kommer att arrangeras vid behov samma datum.
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Tävling
Klubben planerar att hålla en Rallylydnads- eller Lydnadstävling under året.

Träffar
SACK arbetar för att återuppta aktiviteter och träffar efter pandemin.
SACK planerar att anordna flertalet gemensamma träningsdagar under året.
SACK planerar att arrangera en digital föreläsning under året.

Vallning
SACK har ej planerat ett vallningsläger för 2022.
Klubben ser över intresse och möjlighet att arrangera ett NHAT 2022.

MH och MT
SACK kommer fortsättningsvis erbjuda subventionerat pris med 300kr för medlemmar
som genomför mentalbeskrivning.

Medlemsträff / Uppfödarträff
Avelsråd planerar att hålla en uppfödarträff under 2022.

Ekonomi
Se separat redovisning.

Övrigt
Klubbstatistik för år 2022 ska lämnas till SBK.

Digitalt årsmöte via Zoom
den 13 mars 2022

_________________________
Ulla Hemmings

_________________________
Catta Englund

_________________________
Sandra Larsson

_________________________
Marloes Fransen Söderberg

_________________________
Katarina Cvek-Hopkins
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