
Verksamhetsplan för SPK Mellansvenska avdelningen 2023 
 

Så står vi då äntligen inför ett år som vi i skrivande stund hoppas blir normalt efter pandemi 

åren och dess begränsningar. 

 

En del av det som vi har lärt oss under pandemi åren kommer vi att fortsätta arbeta med, 

exempelvis kommer de flesta styrelsemöten även framgent  ske via Teams och vi kommer 

att fortsätta ha webinarier. 

Utmärkta hjälpmedel tack vare den nya tekniken, trots stora avstånd kan alla 

styrelsemedlemmar vara med på våra möten liksom att alla SPK medlemmar kan vara med 

på våra webinarier. 

Målsättningen för verksamhetsåret 2023 är, liksom alltid, att alla intresserade pudelägare 

ska få utbyte av sin klubb, att anordna aktiviteter av olika sort som man vill engagera sig och 

sin hund i. 

 

De som är närmast vår medlemmar är våra sektioner och ombud, de är fundamentet för 

verksamheten, de hör, ser och vet vad våra medlemmar efterfrågar, får och besvarar frågor 

och funderingar, det är - och kommer att vara - ett ständigt pågående arbete att engagera, 

stimulera och stötta dem. 

Under 2023 avsätter SPK-M 5000 kr. per sektion/ombud att användas i medlemsarbetet på 

de sätt man finner lämpligt och passande för de behov man har. 

 

Under våren kommer SPK-M att ha en digital verksamhetskonferens för sektioner och 

ombud. Styrelsen fortsätter under året arbetet med en öppen kommunikation och 

information mellan styrelse, sektioner och ombud. 

 

Även under 2023 kommer SPK-M att sponsra med 300 kr./SPK medlem som genomför ett av 

SPK-M arrangerat BPH. 

 

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 2023 kunna erbjuda våra medlemmar följande:  

Fyra officiella utställningar 

Två inofficiella utställningar  

Uppfödarträffar  

Uppfödar- och hundägarutbildning  

Ett flertal BPH kommer  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 2023.  

 

Styrelsen SPK Mellansvenska avdelningen 


