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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET SVK 2012-13
BUDGET 2012 BUDGET 2013

Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad
Bakgrund, förutsättningar

SVKs Stadgar §1b och §2

Allt arbete inom SVK är ideellt och arvode utbetalas inte . Vissa tjänster, t ex layout av Svensk
Vorsteh, är mycket kompetens- och tidskrävande och upphandlas enligt gängse affärsmässiga
principer. Ytterligare tjänster kan i framtiden bli aktuella för upphandling.

Fortlöpande verksamhet i enlighet med SVKs stadgar 1§

Avelsfrågor, inkl bedömning av jaktliga/mentala/exteriöra egenskaper
Mål:
-Analyser av jaktprovsresultat, egenskapspoäng och arvbarhetsbedömningar, vid behov
med stöd av extern sakkunskap. 12,000 12,000
- Utvärdering av SVK:s jaktprovsverksamhet 5,000 0
- Långsiktigt avelsarbete, ökad samverkan mellan avelskommittén och
jaktprovsdomare, exteriördomare samt mentalbeskrivare. 0 0
- Årlig uppföljning av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) i form av
uppfödarenkäter. 5,000 5,000
- Utveckling av resultatdatabasen 40,000 45,000
- Fortsatt utveckling av databehandingsbar exteriörbedömning, som breddas att omfatta
samtliga SVKs raser 0 0
- Fortsatt kvalitetssäkring av SVKs utställningar 0 0
- Ny- och vidareutbildning av jaktprovsdomare, lokala domarkonferenser och bidrag till
loakalavdelningar för långväga domare 40,000 90,000
- Rekrytering och utbildning av exteriörbeskrivare 10,000 5,000
- Anordnande av exteriörbeskrivningar 10,000 15,000 10,000 15,000
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Medlemsvård
Att locka och ta hand om nya medlemmar samt behålla dessa inom klubben är indirekt
en av SVKs viktigaste uppgifter. Att driva verksamhet som väcker intresse och som är
utvecklande är en viktig förutsättning för att SVK ska kunna arbeta med klubbens mål
enligt målparagrafen.
Viktigt är också att informera medlemmarna om klubbens verksamhet och mål genom
Svensk Vorsteh och hemsidan, som båda ska hålla hög kvalitet.
Inspirera och uppmuntra Lokalavdelningarna till aktiviter som stödjer mål
Mål :
- Medlemsvårdande åtgärder i syfte att behålla medlemmar och att värva nya. 0 0
- Bibehålla en hög kvalitet på Svensk Vorsteh. 300,000 300,000
- Fortsatt utveckling av hemsidan. 12,000 12,000
- Förbättrad samverkan med uppfödarna. 0 0

Internationellt samarbete
SVK deltar i det internationella samarbetet, skapar kontakter och medverkar i befintliga
kontaktnät för SVKs raser.
Mål:

- Fortsatt utveckling av det internationella utbytet, nu med ökat fokus på domarutbyte. 15,000 15,000
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Övrigt
Alla delar av organisationen måste fortlöpande se över organisationsstrukturen och
verksamhetens effektivitet.
SVK vidmakthåller samarbetet med andra jakthundsklubbar, SKK och Svenska
Jägareförbundet.

Mål:
- Uppdatera och utveckla SVKs organisation och verksamhetens olika delar. 0 0
- Fortlöpande kontakter med systerorganisationerna i för SVK relevanta frågor som
gäller jakt, viltvård, hundhållning mm. 0 0
- Utökad kommunikation från styrelsen, kommittéer och funktionärer via Svensk
Vorsteh och hemsidan. 0 0

Resurser:
Arbetet med fortlöpande verksamhet och särskilda projekt fördelas mellan styrelsen,
kommittéer, och övriga funktionärer
Intäkter
   Medlemsavgifter 805,000 805,000
   Övriga intäkter 70,000 70,000
Kostnader
   Styrelsemöten, konferenser, representation, revision 100,000 100,000
   Fullmäktige 65,000
   Sekreterare, utställningsansvarig, provsekreterare, poklafogde 5,000 5,000
   Kassör 14,000 14,000
   Medlemsregister 28,000 28,000
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   Materialförvaltning 25,000 25,000
   Avelskommittén 45,000 45,000
   Datakommittén 0 0
   Domarkommittén, viltspåransvarig, klövviltansvarig 15,000 15,000
   Exteriörkommittén 4,000 4,000
   Infokommittén, redaktör SV 5,000 5,000
   Regelgrupp 5,000 5,000
   Riksutställning 5,000 5,000
   Riksprov och fullbruksprov 35,000 35,000

Särskilda projekt 2012-13

- Utvärdering och utveckling av hittills gällande HD-policy 0 0
- Införande av möjlighet till mentalbeskrivning/BPH i hela landet 0 0
- Vidareutbildning av funktionärer och kommittéledamöter, bl a utbildning av
avelkommitté, avelsråd och uppfödare i att läsa och tolka protokoll från
mentalbeskrivning/BPH 15,000 15,000
- Inledande arbete med att ta fram specifika rasprofiler för mentala egenskaper 0 0
- Anordnande av central jaktprovsdomarkonferens 75,000 185,000
- Anordnande av avels- och uppfödarkonferens 10,000 25,000 25,000
- Anordnande av kurs i anatomi och bedömningsteknik 7,000 7,000 0

- I all verksamhet värnande om vorstehhundarna som allsidiga  jakthundar
977,000 972,000 885,000 890,000

Budgeterat resultat 5,000 -5,000


