
Verksamhetsplan för 2022-2023 
 

- Styrelsen kommer att sammanträda fysiskt eller via Zoom vid minst 4 tillfällen 

- Styrelsen kommer att sammanträda fysiskt tillsammans med LA Öst och  

   LA Syd Ost vid minst 1 tillfälle  

- Styrelsens beslut kommer att följas upp via en åtgärdslista  

- Tibetansk Spaniel Nytt utkommer med 3 nummer och 1 almanacka  

- Fortsätta att söka efter personer till tidningsredaktionen, medverka till att intressanta  

  artiklar ges ut  

- Avelsarbetet fortsätter att bedrivas i en kommitté av minst 3 personer, där det  

  ingår minst en person från styrelsen och minst en person utanför styrelsen  

- Verka för att flera DNA testar sina hundar  

- Arbeta för att få fler att genomföra BPH. Fortsatt ersättning med 200:- per  

  startande ekipage under 2022  

- Styrelsens olika kontaktpersoner kommer att delta, i för styrelsen lämpliga utbildningar   

  i SKK:s regi, under 2022  

- Fortsatt arbete med hemsidan och klubbens Facebook sida 

- SSTS CS kommer att arrangera 3st utställningar Svenstavik, Tvååker och Falkenberg,  

  LA Öst och LA Syd Ost kommer att arrangera 3st utställningar, beroende på folkhälso-

myndighetens rekommendationer. 

- Verka för att öka utställningsintresset 

- Arbeta vidare med att öka samarbetet med LA och SSTS gemensamma mål 

- Arbeta för att få flera långsiktiga sponsoravtal till SSTS utställningar (Agria finns endast)  

- Styrelsen fortsätter att arbeta vidare med medlemsrekrytering och marknadsföring av vår ras  

- Om möjlighet finns, delta med en rasmonter antingen på Stockholms mässan 2022 eller i 

Göteborg 2023, förutsatt att vi fått funktionärer till evenemanget och att smittskyddsläget tillåter 

- En Utbildnings konferens för medlemmarna 2022 står högt upp på listan och sedan  

  utvärdera denna 

- Sammanställning och prenumerationserbjudande av utställningskritiker fortlöpande  

- Utse årets Aktive medlem 2022  

- Utse årets Gåvomedlemsvärvare 2022  

- Tillkännager årets Trippeldiplom tagare 2022 

- Verka för att få sökanden till Ungdomsstipendiet 2022 


