Verksamhetsplan för Sydskånska kennelklubben 2022
Inledning
Under våren 2022 har Covidrestriktionerna lättat och vi har redan kunnat anordna ett antal
aktiviteter och då främst Malmö internationella. Utställningen blev enligt många bedömare
mycket lyckad. Hur och om Covid påverkar verksamheten under resterande år kan vi bara
gissa. Vi planerar att genomföra alla de aktiviteter som vi är i bestånd att klara av, bl.a.
Bosjökloster och Falsterbo samt ett antal andra aktiviteter för medlemmarna, allt utifrån
önskemål och resurser.

Svenska kennelklubbens centralstyrelse har planerat in att under året resa runt och träffa
medlemmar i landet för att förankra kennelklubbens visionsarbete.
Den 13 september bjuds samtliga medlemmar i Skåne in till en kväll kring detta visionsarbete
tillsammans med Kennelklubbens CS. Detta blir ett samarrangemang med Nordskånska och
är förlagt till Bosjökloster. Tiden blir 18:00 och det bjuds på lättare fika. Närmare information
kommer att läggas ut på våra hemsidor mm.
Domaruttagningskommittén
Kommittén ansvarar för att lägga förslag till domarlistor vid länsklubbens utställningar och
sköter alla kontaktar med och tillskriver aktuell domare för förfrågan. Arbetet fortgår med att
tillskriva domare för såväl resterande 2022 som 2023 -- 2024 och 2025.
Inför kommande år behöver kommittén förstärkas då klubben inte längre har någon kanslist
och arbetet med att planera utställningar och domare är ett krävande administrativt arbete.
Bosjöklosterkommittén
Under 2022 är planeringen klar för att kunna genomföra utställningen igen under juni månad
enligt tidigare tradition, en mycket populär inofficiell utställning.
Uppfödarkommittén
Kommittén har under året (2021) haft två sammankomster, utöver genomförandet av nedan nämnda
aktiviteter och även planerat 2022 års verksamhet.
Under 2022 planeras att genomföra en ny uppfödarutbildning under hösten. Under våren kommer vi
att hålla en del kvällsföreläsningar om restriktionerna lättar.

Ungdomskommittén
Nya funktionärer är i full gång att försöka få igång flera aktiviteter inom ungdomsverksamheten då
detta är en mycket viktig uppgift för att säkra återväxten för framtiden inom verksamheten.

Promenadkommittén

Översyn och inventering av behoven inom hela upptagningsområde behöver göras innan
detaljerad planering av promenadverksamheten kommer att ske under sommaren 2022.
Utställningskommittén och Utbildningskommittén
Dessa två kommittéer är sammanslagna.
Denna kommittén har ett stort arbetsområde och ansvar med stora behov av många
funktionärer som kan arbete vid våra utställningar. I huvudsak är allt planeringsarbete igång
inför klubbens två stora utställningar nämligen först Falsterbo i september 2022 samt Malmö
april 2023 .
Fortsatt arbete med tidigare inriktning och ambitionen är att kunna möta medlemmarnas
behov och önskemål om olika utbildningar. Klubben har också stort behov av nya
ringsekreterare och hoppas på att få tillräckligt många intresserade för att kunna genomföra en
sådan utbildning.
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