
 
 
 
Förslag till verksamhetsplan 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007 utgår från att Fullmäktige antar en 
uppfödarstrategi för Springerklubben.  
 
1. Implementering av uppfödarstrategin.  
Styrelsen skall ta fram och utveckla verktyg till stöd för uppfödarna i deras avelsarbete. En 
närmare beskrivning av vilka verktyg/hjälpmedel styrelsen avser återfinns i förslaget till 
uppfödarstrategi. Det operativa ansvaret för att utarbeta i strategin angivna hjälpmedel 
ligger hos avelskommittén. Det övergripande ansvaret för implementeringen av 
uppfödarstrategin ligger dock på huvudstyrelsen.  
Styrelsen anser att införandet av en uppfödarstrategi måste ske i dialog och samarbete med 
aktiva uppfödare. Styrelsen förslår därför att ett antal regionala uppfödarträffar 
genomförs under 2007 för att på det sättet underlätta och stödja införandet av en ny 
uppfödarstrategi 
 
2. Satsning på att stärka och stimulera lokalavdelningarnas arbete.   
En viktig förutsättning för att förverkliga de mål och syften som uppfödarstrategin anger, 
är att Springerklubbens lokalavdelningar kan erbjuda medlemmarna en mötesplats och 
aktiviteter. Lokalavdelningarna måste för detta ändamål utbilda instruktörer och 
funktionärer. Ett betydande problem är det svaga intresse som för närvarande finns för att 
ta på sig ett förtroendeuppdrag.    
 
3. Satsning på att bredda innehållet i Springertidningen 
Springertidningen är en välgjord tidskrift för i första hand utställningsintresserade 
medlemmar. Synpunkter har framförts att tidningen borde spegla rasen bredare. 
Redaktören har länge efterlyst material från medlemmarna som kan bredda innehållet. 
Styrelsen har inte i sin helhet varit tillräckligt aktiv vad gäller att förse redaktören med  
material  att införas i tidningen. Med tanke på intentionerna med uppfödarstrategin så 
anser styrelsen att det krävs en annan balans vad avser innehållet. Vi anser det vara viktigt 
och nödvändigt att Springertidningens innehåll och profil står i samklang med mål och 
syften i uppfödarstrategin. 
 
4. Stärka kommunikationen mellan huvudstyrelsen och lokalavdelningarna 
Det har länge funnits ett missnöje med den bristande informationen från huvudstyrelsen ut 
till lokalavdelningarna samt kommunikationen mellan huvudstyrelsen och 
lokalavdelningarna. Styrelsen instämmer i denna kritik och kan bara konstatera att man 
inte heller under föregående verksamhet mäktat med att åtgärda denna brist. Styrelsen har 
i diskussioner med Springerklubbens valberedning föreslagit en särskild funktion i 
styrelsen med ansvar för denna kommunikation. Styrelsen avser att med denna resurs 
komma till rätta med kommunikationsbristen.     
 
5. Implementeringen av grundprovet för Spaniels 
Under förutsättning att SSRKs fullmäktige fattar beslut om införande av ett ”Grundprov 
för Spaniels” så kommer huvudstyrelsen att i samverkan med SKs lokalavdelningar och 
SSRKs avdelningar skapa förutsättningar för att genomföra  
grundprovs- verksamheten. Det operativa ansvaret för detta kommer att läggas på 
den jaktansvarige inom huvudstyrelsen    


