Förslag på handlingsplan sändlista SSPKs styrelse och rasklubbarnas styrelser

Handlingsplan för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens
värdegrundsarbete
Denna handlingsplan innehåller aktiviter för hur Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK)
ska arbeta med organisationens värdegrund.
I planen anges mål, syfte, målgrupp, tidplan och ansvariga. Aktiviteterna är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Workshops – bemötande, kunskap om klubbens förvaltning, rollen som förtroendevald
Medlemsundersökning
Värdegrunden lyfts in i mötesagendor, klubbaktiviteter och publikationer mm.
Värdegrunden kommuniceras på SSPKs och rasklubbarnas sociala medier.
Teman kring värdegrunden
Uppdatering av värdegrunden
Användande av värdegrunden när policyes och riktlinjer skrivs eller revideras
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1. Workshops
SSPK ska årligen genomföra workshops som rör värdegrunden. Exempel på material som
kan användas som utbildning är SKKs bildspel om värdegrund, Skatteverkets utbildning
om bemötande samt föreningskunskap mm.
Mål

Att alla i SSPKs styrelse samt rasklubbstyrelser deltar i workshops som berör vår värdegrund

Syfte

Att värdegrundsarbetet införs i föreningsarbetet

Målgrupp

Funktionärer inom SSPKs organisation

Tidplan

Start våren 2020 med återkommande workshop

Ansvariga

SSPKs föreningsgrupp

2. Medlemsundersökning
Det är av stort värde för SSPK att ha god kunskap om vad rasklubbarna och medlemmarna
tycker om oss. Vi ska ta reda på vad de tycker om SSPK i en webbaserad
medlemsundersökning.
Mål

Anpassa verksamheten utifrån medlemmarnas behov

Syfte

Att få objektiv kunskap om medlemmarnas, organisationers (som vi samarbetar med), syn på oss

Målgrupp

Medlemmar, organisationer vi samarbetar med

Tidplan

Genomförs hösten 2020

Ansvariga

PR/Info

3. Värdegrunden lyfts in i mötesagendor, klubbaktiviteter och publikationer mm.
Värdegrunden ska tydligt ingå i det dagliga föreningsarbetet. Det sker bland annat genom att
vara en naturlig del på möten för styrelserna, kommittéer eller arbetsgrupper.
Värdegrundsarbetet ska även vara en själv klar del i våra medlemsaktiviteter.
Mål

Att externt och internt, tydliggöra och realisera vår värdegrund

Syfte

Att öppet informera om värdegrunden och vårt arbete för att befästa värdegrunden

Målgrupp

Funktionärer inom SSPK, medlemmar, organisationer vi samarbetar med

Tidplan

Våren 2020

Ansvariga

PR/info
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4. Värdegrunden kommuniceras på SSPKs och rasklubbarnas sociala medier.
På klubbarnas hemsidor ska det finnas en plats för värdegrundsarbetet där dokument
publiceras för att ge kunskap om vad värdegrunden innebär. Där ska också information finnas
hur man går tillväga om anser att värdegrunden inte efterlevs.
Mål

Att skapa en länk på hemsidor.

Syfte

Skapa förutsättning för fortsatt intresse och engagemang för värdegrundsarbetet

Målgrupp

Alla medlemmar

Tidplan

Våren 2020

Ansvariga

SSPKs föreningsgruppen och PR/info

5. Teman kring värdegrunden
SSPK arbetar med ett givet tema som diskuteras på alla möten. Exempel på teman kan vara
bemötande, öppenhet och delaktiget mm.
Mål

Att alla deltar i samtal om värdegrunden

Syfte

Att värdegrundsarbetet hålls aktuellt och utvecklas.

Målgrupp

SSPKs funktionärer

Tidplan

Start våren 2020

Ansvariga

SSPKs föreningsgrupp

6. Uppdatering av värdegrunden
SSPKs värdegrundsdokument är ett levande dokument som inte bara blir läst utan också
ifrågasätts och kompletteras. Genom att revidera dokumentet kommer medarbetarna att bli
engagerade och Länsstyrelsens värdegrund utvecklas.
Mål

Att skapa intresse och engagemang för värdegrundsarbetet

Syfte

Att ha en aktuell värdegrund

Målgrupp

Alla medlemmar

Tidplan

Genomförs i slutet av varje verksamhetsår

Ansvariga

SSPKs föreningsgrupp
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7. Användande av värdegrunden när policyer och riktlinjer skrivs eller revideras
Det viktigt att värdegrunden beaktas i SSPK-organisationens policyer, strategier och riktlinjer
produceras. En del i framtagandet av dessa dokument ska vara att väga in och beakta
värdegrunden.
Mål

Att implementera värdegrunden i SSPKs strategiska dokument och andra viktiga dokument

Syfte

Att använda och levandegöra värdegrunden

Målgrupp

Alla funktionärer

Tidplan

Startar vinter/våren 2020

Ansvariga

Styrelser inom SSPKs organisation
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