
Verksamhetsplan för SPK Mellansvenska avdelningen 2022 
 
Så står vi då inför ytterligare ett år som med stor sannolikhet kommer att präglas av 
pandemin, på vilket sätt och i hur stor utsträckning det kommer att påverka vår verksamhet är 
det i skrivande stund ingen som vet. 
Vi planerar återigen för ett ”vanligt år”, skillnaden emot 2021 är att vi har skapat rutiner för 
att ställa in aktiviteter, för att ha promenader med ett begränsat antal deltagare, för att ha 
Teams möten och webinarium. 
Trots de restriktioner vi levt/lever med så har styrelsens i SPK-M även för det kommande 
verksamhetsåret målsättningen att alla intresserade pudelägare ska få utbyte av sin klubb, att 
kunna hitta aktiviteter av olika sort som man vill engagera sig och sin hund i. 
Som hela vårt samhälle lär vi oss att leva på ett något annorlunda sätt och i allt det vi gör och 
planerar förhåller vi oss självklart till de direktiv som ges av myndigheterna, SKK och SPK 
CS. 
 
Liksom tidigare år är våra sektioner och ombud vitala för verksamheten och att stimulera, 
stötta och engagera dem är ett ständigt pågående arbete och något som vi kommer att fortsätta 
med. 
En del i detta arbete är Verksamhetskonferensen för sektioner och ombud som planeras till 
våren.  
 
Styrelsen skall under året också fortsätta arbetet med en öppen kommunikation och 
information mellan styrelse, sektioner och ombud.  
Medlemmar i styrelse, sektioner och ombud skall erbjudas utbildning och support för de 
uppdrag de tilldelats och anser sig behöva. 
 
Vi har som målsättning att under 2022 kunna erbjuda våra medlemmar följande:  
Fyra officiella utställningar 
Två inofficiella utställningar  
Uppfödarträffar  
Uppfödar- och hundägarutbildning  
Ett flertal BPH kommer även i år att hållas  
Pudelpromenader, Pälsvårdskurser och inte minst Pudelläger  
 
Målsättningen är en avdelning som präglas av sammanhållning, trivsel och glädje för samtliga 
medlemmar.  
 
Vi hoppas kunna bibehålla och öka intresset från våra medlemmar, utställare, publik och 
deltagare på alla våra aktiviteter runt om i avdelningen under året, för en positiv utveckling 
även under 2022.  
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