Verksamhetsplan år 2019 för
The Swedish Association of the Irish Glen of Imaal
Terrier
Huvudinriktning för år 2019:
Klubben skall fortsätta att aktivt presentera och verka för en av Sveriges
och världens numerärt minsta raser - den unika terriern från Imaal dalen.
Engagera flera av våra medlemmar i klubbens arbete och utveckling och
även utöka våra kontakter med relevanta klubbar och andra
intressegrupper utanför Sverige.
Avelsråd:
En uppdatering av RAS (Rasspecifika Avels Strategier) har påbörjats och
kommer att avslutas under året. Hälsoenkäten från 2018 kommer att
jämföras med de tidigare enkäterna från 2005 och 2012.
P.g.a. rapport om hund med PHTVL/PHPV grad 2–6 och katarakt i 2018
års hälsoenkät samt vetskap om fler fall kommer vi att utreda behov av
obligatorisk ögonlysning för avelsdjur för dessa sjukdomar.
Medlemsrekrytering:
Fortsätta arbetet med att rekrytera fler medlemmar men samtidigt få våra
nuvarande medlemmar att mer aktivt deltaga i klubbens arbete och
aktiviteter.
Information/PR:
Öka allmänhetens kännedom om rasen med hjälp av intressant och
aktuell information på vår webbsida och på Facebook och genom ett aktivt
deltagande i rasmontrar på utställningar och andra utåtriktade aktiviteter
för medlemmar och icke medlemmar.
Ekonomi:
Det är viktigt är att behålla en stabil ekonomisk grund för klubbens
arbete, även när vi vidtar åtgärder för att uppfylla målen i stadgarna.
Varje kostnad utöver budget ska därför övervägas noga beträffande nytta
och uppfyllande av mål.
För att ytterligare värna klubbens ekonomi ansluter vi oss till SKK:s
klubbförsäkring som skyddar mot skadeståndskrav, ekonomiska brott
m.m.
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Hemsida:
Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla vår hemsida samt
Facebook sida bland annat genom att uppmuntra fler medlemmar att
sända in bidrag och bilder och genom att söka aktiv feedback från
medlemmarna om innehåll och kvalitet.
Tidning:
Glenbiten är mycket uppskattad av våra medlemmar. Den fyller en viktig
funktion för klubbens arbete och kommer att fortsätta att ges ut med fyra
nummer per år.
Nyhetsbrev:
Nyhetsbrevet, som infördes i januari 2018, kommer att fortsätta att
distribueras till alla medlemmar i klubben. Nyhetsbrevet kommer att
sändas ut under månader, då vår tidning, Glenbiten, inte kommer ut.
Utbildning:
Fortsätta följa utbudet av lämpliga utbildningar och att uppmuntra
styrelseledamöter och övriga medlemmar att genomgå användbara
utbildningar, som kan bidraga till utveckling av klubben och dess
verksamhet.
Samverkan med nordiska länder:
Följa upp förra årets kontakter med Finland och Danmark för att öka
samarbetet med exempelvis avelsfrågor och utställningar.
Aktiviteter:
År 2019 hoppas vi kommer att bli ett år med huvudinriktning trevlig
samvaro med hundar och dess ägare på olika sätt. Vår målsättning är att
genomföra hundpromenader och andra aktiviteter med geografisk
spridning över hela Sverige. Här kan också ingå viltspårsträning och
BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund).

VERKSTÄLLA BESLUT SOM ÅRSMÖTET FATTAR.
Styrelsen för SAIGIT februari 2019

Sida 2 av 2

