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Då har ett nytt verksamhetsår startat!
Det har gått några veckor in på nya året när vi skriver det här. I januari hade SSPKs
styrelse sitt första möte för året och dessutom ett fysiskt. Till mötet var rasklubbarnas
representanter inbjudna. E-post och sociala medier i all ära men dessa ersätter inte
värdet av att träffas fysiskt. Vi hade ett bra och kreativt möte där också representant från
SSPKs valberedning deltog. Det är en årlig tradition att valberedningen bjuds in på
styrelsemötet i januari för att få inblick i hur vi i SSPKs styrelse arbetar. Det mesta av
ett klubbarbete sker inte på styrelsemöten utan mellan dessa men det ger ändå en inblick
i hur vi samarbetar, hur klimatet är osv. Vi har också flera olika arbetsgrupper som varje
person i styrelsen är sammankallande i. Sammankallande tar in personer i gruppen som
de tror ska bidra med något bra till verksamheten.
Aktiviteterna inom Svenska Schnauzer Pinscherklubbens rasklubbar har fokus på
kommande årsmöten och SSPKs styrelse har fokus på kommande fullmäktige. Ta
möjligheten som medlem att delta och påverka!
SSPK har sitt fullmäktige i mars. På fullmäktige får inte vi som sitter i SSPKs styrelse
rösta utan det är rasklubbarna som genom sina utsedda delegater som röstar. Ibland
undrar någon varför man som medlem inte får rösta på vem som ska sitta i SSPKs
styrelse men det gör du genom att rösta på en styrelse i din rasklubb. De har ditt
förtroende att fatta beslut i en mängd frågor och en av frågorna är att utse delegater till
SSPKs fullmäktige. Det är fullmäktigesystem som gäller enligt SKK regelverk när en
specialklubb har flera raser och årsmötessystem när man har en ras. Är man inte utsedd
som delegat av sin rasklubb är man ändå välkommen att delta på mötet och får yttra sig
men inte rösta.
Efter fullmäktige som är i mars kommer SSPKs styrelse ta fram en mötesplan för våra
möten fram till januari 2021. På fysiska möten bjuds rasklubbarnas representanter in
och i år kommer vi avsätta tid för workshops. För oss är det viktigt att ha ett bra
samarbete och dialog med rasklubbarna. Det är rasklubbarna som är närmast
medlemmarna och de som bäst fångar upp önskemål och synpunkter. Vi tror att
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workshops på våra fysiska styrelsemöten kommer bidra till förankring och att vi får del
av rasklubbarnas synpunkter i vårt arbete på ett bättre sätt. Vi kommer att diskutera
synpunkter på utställningsverksamheten som domarförslag, utställningsorter mm på ett
strukturerat vis. Det här ger oss möjlighet att diskutera för- och nackdelar med olika
saker, en bättre förankring helt enkelt. Vi kommer även på workshops jobba med hur
SSPKs organisationen kan marknadsföra sina raser, hur arbetar vi med
medlemsvärvning mm. Vi tror att ett bra samarbete mellan alla styrelser och
arbetsgrupper inom organisationen ger mer tillbaka till medlemmarna och att
funktionärerna inte behöver lägga tid på att uppfinna hjulet två gånger.
Under året kommer även värdegrundsfrågor vara en del på våra workshops då vi aktivt
ska börja arbeta med SSPKs värdegrundspolicy. Vi har omsatt policyn i en
handlingsplan för att det ska bli ”verkstad” och inte bara en pappersprodukt. Alla inom
Svenska Schnauzer Pinscherklubben berörs av värdegrundspolicyn. SSPK kommer
också fortsätta arbetet med HD-frågan och vi återkommer mer om det längre fram.
Tack alla som jobbade med sina rasklubbars montrar i Stockholm och Göteborg! Det är
ett utmärkt tillfälle att visa upp SSPK-raserna och ge möjligheten till de som söker
hund, men som inte riktigt bestämt sig för hundras än, att upptäcka våra raser. Som vi
precis skrivit om, vi kommer prata vidare om hur vi tillsammans kan jobba med att lyfta
fram våra raser; affenpinscher, dvärgpinscher, dvärgschnauzer, pinscher och schnauzer.
Vi hoppas att alla årsmöten blir ett forum för bra diskussioner. Det är inte negativt att vi
tycker olika ibland men viktigt att vi har respekt för varandra och är schyssta i
diskussionen. Årsmöten i rasklubbar innebär att några slutar på sin förtroendepost och
några börjar. Det är viktigt att ha en plan för överlämning. Efter årsmötet är det inga fel
att styrelsen bjuder in dem som slutat för att ha en överlämning. En bra överlämning är i
medlemmarnas intressen och det är för dem vi jobbar!
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Länkar till tidigare informationer från SSPKs styrelse
▪ Information från SSPKs styrelsemöte 16 december 2019
▪ Hösten 2019 – information från SSPKs styrelse om utställningsorter 2020 och
2022
Länkar till SSPKs justerade protokoll
https://sspk.se/protokoll.htm
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