
Aktivitetsplanering 2021 
SSPKs verksamhetsplan för 2020 gäller även för 2021, Därav en aktivitetsplan för 2021 för att 
erbjuda aktuella aktiviteter då 2020 i vissa delar är inaktuellt för 2021. 
 

 

Utställningsarbete 

SSPK ska under året anordna sju officiella utställningar under året; 

 

16 maj Utställning Västerås 

23 maj Utställning Hässleholm 

11 juli Utställning Tvååker 

16 juli Utställning Piteå 

8 aug Utställning Åsarna 

19 sep Utställning Sandviken 

9 okt Utställning Sundsvall 

 

Värdegrundsarbete 

Genomföra aktiviteter i SSPKs handlingsplan för värdegrundsarbetet med hjälp av digitala möten 

via Zoom (ansvarig föreningsgruppen). 

 

I ett led att öka tillgängligheten (förenkla), arbeta fram formulär för att underlätta för medlemmar 

att skicka in motioner till sin rasklubb samt formulär för rasklubben att skicka in motioner till 

SSPK. (Ansvarig föreningsgruppen) 

 

Aktivitetsdag 

I syfte med att öka intresset för våra raser och rasklubbar planeras en aktivitetsdag i Göteborg 

med: pröva på Nose Work, ringträning och information om försäkring mm. Allt beror på pandemin 

och vädret. (Ansvarig PR/Infogruppen). 

 

Tidning 

Tidningen SchnauzerPinscher Nytt beräknas komma ut digitalt ca fyra gånger per år. Första 

numret kommer i januari 2021 (ansvarig PR/Infogruppen). 

 

Mentalitetsarbete 

Med ledning av arbetsbeskrivningen enligt bilaga bygga upp kontakter och rutiner för att kunna 

uppfylla syfte och ansvar för mentalitetsverksamheten inom SSPK. Formerna för detta ska tas 

fram inom gruppen genom fysiska, digitala eller telefonsammanträden under året. (Ansvarig 

mentalgruppen) 

 

Mentaltest (MT) planeras under året. 

 

Webbinarie, den 11/3 kommer Ancan Edoff föreläsa om BPH den delen som avser klubbarbete 

och uppfödarinsikt om 200 analysen samt hur man tolkar protokoll/spindeldiagram. (Ansvarig 

PR/Infogruppen). 

 

Avelsarbete 

Arbeta fram en arbetsgång för RAS-arbetet inom SSPK för att öka enhetligheten men också som 

ett stöd för rasklubbarna. (Ansvarig avelsgruppen) 

 

Webbinarie, den 18/2 så kommer Patric Ragnarsson föreläsa om löpning, parning och dräktighet. 

Efter webbinariet ges tillfälle till frågor. (Ansvarig PR/Infogruppen). 

 

Delta på SKKs avelsfunktionärsutbildning 13-14 februari. 

 

Delta vid SKKs avelskonferens 16-17 april. 



 

Seniorhedersuppfödare 

Definiera vilka arbetsuppgifter gruppen kan vara behjälplig med framöver. Ett förslag på detta 

kommer att lämnas till SSPK:s styrelse under året. (Ansvarig seniorhedersuppfödargruppen) 

 

Sociala medier 

Öka antalet följare på Instagram. (Ansvarig PR-Infogruppen) 

 

Övrigt 

Initiera arbetet så kunskapen om att hålla/ delta i möten via Zoom ökar inom SSPK. (Ansvarig 

föreningsgruppen). 

 

Arbeta fram formulär för nominering av utmärkelser till SSPK så relevant information finns med 

och förslagsställningen blir mer enhetlig (ansvarig föreningsgruppen). 


