Till SSPKs styrelsemöte 191216

Förslag på värdegrund i SSPK
SSPKs handbok som fastställdes 2016-12-13, kapitel 16, Etik och moral inom SSPK,
kompletteras med SKK värdegrund som är beslutad av SKKs centralstyrelse 13 augusti 2019.
Citat från handbokens förord som fångar SSPKs tankar kring föreningsarbetet:
”Arbetet inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) bygger på frivilliga åtaganden
grundade på ett gemensamt intresse, hund. För att främja våra hundraser är det av vikt att vårt
arbete bedrivs i positiv anda. Att allt vi gör och vill göra är insatser för att föra organisationen
framåt, stärka den och göra den än mer attraktiv för de som ännu står utanför. Som
förtroendevalda är vi valda av föreningens medlemmar. Att vara förtroendevald är precis som
ordet låter, ett förtroende. För att leva upp till förtroendet så krävs det att vi har kunskap om
vår organisation, använder vårt sunda förnuft och lämnar vår personliga agenda hemma.
Handboken, en idé som vi fått från Svenska Terrierklubben, är ett komplement till SKKs
föreningsdokumentation och specialklubbens stadgar. I handboken finner du framförallt SSPKs
rutiner, beslut och praxis men lagstiftning och SKKs regelverk inom särskilda områden som
kan vara bra att känna till. Vi tror och hoppas på att handboken ska vara ett bra verktyg för
dig i klubbarbetet. Det är omöjligt att göra handboken heltäckande men vi uppdaterar och
utvecklar den innehållsmässigt löpande.”

Förslag på handlingsplan för värdegrundsarbetet (redovisas separat)
Handlingsplanen är ett verktyg att omvandla ord till handling. Handlingsplanen innehåller
aktiviteter för hur SSPKs styrelse ska arbeta med värdegrundsfrågor internt i styrelsen men
också i övriga SSPK-organisationen.
Förslaget skickas ut i dagarna till rasklubbarna för förankring och remisstiden blir fram till det
fysiska styrelsemötet i januari. På det fysiska mötet får vi tillfälle tillsammans att diskutera
dokumentet med rasklubbarnas representanter.

Förslag till SSPKs verksamhetsplan 2020
Värdegrund
SSPK ska aktivt arbeta med värdegrundsfrågor.
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Länk till SSPKs handbok: http://sspk.se/onewebmedia/HANDBOK%20%20arbetsmaterial%20161213%20version%201_0%20%282%29.pdf

