Verksamhetsplan 2016
De övergripande uppgifterna som Svenska Lundehundsällskapet ska arbeta med
står inskriven i våra stadgar och innefattar att klubben ska skapa bästa möjliga
förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:






Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för
utvecklingen av dressyr och praktiskt bruk av denna.
Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
utbildning och vård.
Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet.
Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet.

Styrelsen
Styrelsen i Svenska Lundehundsällskapet ska ha minst fyra protokollförda
styrelsemöten samt kalla till årsmöte som ska hållas innan maj månads utgång.
Styrelsen ska också utse representanter som deltar i möten anordnade av SSUK.
Samt senast sex veckor innan SSUK fullmäktige anmäla om Svenska
Lundehundsällskapet avser att delta på årets fullmäktige och i sådant fall anmäla
utsedd delegat/er och dennes suppleant.
Styrelsen ska vara öppen och lyhörd för medlemmarnas idéer och i möjligaste mån
uppfylla önskemål som gagnar och utvecklar klubben.
Styrelsen har som målsättning att under året kalla till avels/uppfödarmöte.
Övrigt
Klubben kommer att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra klubbfunktionärer samt
arbeta för ett ökat medlemsantal i Svenska Lundehundsällskapet.
Klubben kommer under året anordna en officiell utställning för Lundehundar samt
fortsätta arbetet med att få igång aktivitets- och kontaktombud runt om i landet.
Styrelsen kommer att verka för att pengar samlas in till Fonden för friska lundehundar
för att användas för rasens bästa.

Verksamhetsplan för 2016 från SLS kommittéer
Avelskommittén/RAS
Arbetar med uppdatera RAS och informera om RAS-dokumentet samt att hålla
dokument levande.
Arbeta med insamling och sammanställning av uppgifter om våra hundar, såsom
bett, tår, sjukdomsbild mm samt efter tillstånd från hundägaren registrera dessa i
NLKs databas för norsk lundehund.
Sammanställa och uppdatera listan över hanar som finns tillgängliga i avel.
Hålla sig informerad om hur arbetet fortgår med framtagandet av det
informationsmaterial om IL som NLK arbetar med.
Informera och vara ett stöd till nya uppfödare och avelshundsägare i rasen.

12

Valphänvisning
Klubben kommer fortsätta att ha avgiftsfri valphänvisning på hemsidan för
medlemmar och verka för att så många som möjligt annonserar sina valpar där.
Verka för att fler lundehundsägare ställer sig till förfogande när det är folk som är
intresserade av att få träffa lundehundar i hemmiljö.
Rasinformation
Delta med en informativ rasmonter på Stockholms Hundmässa och lämna
information om rasen och klubben till dem som är intresserade av
Norsk lundehund.
Utställningsverksamhet
Genomföra den planerade utställningen i Norrköping den 5 juni.
Planera inför jubileumsutställningen 2017 i Ransäter och planera för gränsträffen i
Töcksfors 2018. Ansöka om utställning för 2019.
Utbilda ytterligare certifierad utställningsarrangör då tillfälle ges och intresse finns.
Hemsidan www.lundehund.se
Att hålla hemsidan uppdaterad och levande med hjälp av medlemmarnas bidrag.
Redaktion/tidningen
Att med hjälp av klubbens medlemmar göra fylliga och informativa nummer av
tidningen Lundehunden med ett nummer varje kvartal, det vill säga att ge ut fyra
nummer per år. Tidningen kommer fortsättningsvis ges ut i A4-format samt i färg.
Aktivitetsombud
Försöka engagera fler lokala aktivitetsombud som kan ordna lokala aktivitetsträffar
för medlemmar och de som är intresserade av Norsk lundehund samt att skriva om
träffarna i tidningen och på hemsidan.
Nordiskt och internationellt samarbete
Delta med två till tre ledamöter på det nordiska seminarium för norsk lundehund som
i år ska vara i Finland den 22-23 oktober.
Utbildning
Skicka våra klubbfunktionärer på den utbildning som klubben kan behöva för sin
fortsatta verksamhet.
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