Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
Rasklubb inom SBK-organisationen

Årsmöteshandlingar 2018

VERKSAMHETSPLAN 2019

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 possitivt sätt.
SACK har som målsättning att genomföra medlemsträffar och läger (träning, bruks/lydnad och
vallning) under året.
Hemsidan uppdateras löpande och ska vara lätt att navigera för medlemmar och andra besökare som
har intresse av rasen. Samma gäller för SACKs slutna facebook-sida. Målsättningen är att under året
även komma igång med ett digitalt nyhetsbrev, SACK-Snack, som ska publiceras fyra gånger per år
på en lösenordsskyddad del av klubbens hemsida. Nyhetsbreven ska innehålla nyheter inom rasen
och allmän information om aktiviteter och händelser inom rasklubben.
Arbetet med regionala kontaktombud kommer att fortsätta under året och hanteras via en öppen
facebook-sida. Kontaktombuden ska fungera som klubbens förlängda arm emot befintliga, nya och
blivande medlemmar. Målsättningen är att kontaktombuden ska kunna hjälpa personer med intresse
för rasen att komma i kontakt med rätt personer samt att de kan vara behjälpliga att anordna lokala
träffar för personer med rasen.

Möten
SACK ska genomföra ett årsmöte och har därutöver som målsättning att genomföra minst 10
protokollförda styrelsemöten under året.

E-post: cattledogklubben@gmail.se
www.acdklubben.se

Plusgiro: 22 79 46-1

Org.nr: 802433-4446

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








SBKs organisationskonferens (3-4 februari 2018)
SBK kongress (26-27 maj 2018)
Utställning tillsammans med Katrineholm BK (20 maj 2018)
Rasmonter vid SM Bruks och IPO (22-26 augusti 2018)
Rasmonter vid Stora Stockholm (8-9 december 2018)
Rasklubbsmöten
Dialogmöten med SKK/SBK

(Observera att RAS/RUS konferens inte kommer anordnas under år 2018)

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

Samarbete
SACK kommer tillsammans med Katrineholm BK att anordna utställning den 20 maj 2018.

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

Hälsoansvarig
SACKs hälsoansvarig arbetar med uppföljning av rapporter och hälsostatistik. Rapporterna och
statistiken läggs kontinuerligt ut på klubbens hemsida.

Registeransvarig
Arbetet med att föra statistik och lämna rapporter avseende rasen fortsätter under året.

RAS och Lathunden
Rasklubben arbetar kontinuerligt med uppdatering av RAS-statistiken.
Ytterligare en medlem kommer utbildas i Lathunden under året och ytterligare en licens kommer ges
ut. (Två av fem licenser är utgivna.)

Utställning och exteriörbeskrivning
Den 20 maj 2018 arrangerar rasklubben, tillsammans med Katrineholm BK, utställning i Katrineholm.
Exteriörbeskrivning kommer att arrangeras vid behov.

Tävling
SACK kommer inte att arrangera några offentliga tävlingar, förutom utställningen i maj.
KM kan komma att arrangeras i samband med läger.
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Vallning
SACK fortsätter att arbeta med vallanlagsprov och har även som målsättning att arrangera minst ett
vallningsläger under året. Klubben har preliminärt bokat ett datum i september hos Goose Wood i
Mariefred.
Arbete pågår för att se över om det finns möjlighet att vallanlagstesta cattledogs på nötboskap.

MH och MT
MH kommer att arrangeras vid behov och klubben verkar för att fler hundar kommer till MHbeskrivning.
SACK har inlett ett samarbete med Veronicas hundbyrå som kommer anordna ett MH för klubbens
medlemar under juni 2018.
SACK kommer fortsättningsvis erbjuda subventionerat pris med 50 procent för medlemmar som
genomför mentalbeskrivning.

Läger och träffar
SACK har som målsättning att under året arrangera läger (träning, bruks/lydnad och vallning) samt
träff/-ar för medlemmar och uppfödare.

Ekonomi
Se separat redovisning.

Övrigt
Klubbstatistik för år 2018 ska lämnas till SBK.

Enköping den 4 mars 2018
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