
Verksamhetsplan för Chihuahuacirkeln 2019 

Styrelsen 

Arbetet under verksamhetsåret 2019 skall koncentreras till att: 

 Sprida information om rasen chihuahua till våra medlemmar och till andra intresserade av vår 

ras. 

 Uppmuntra lokala aktiviteter i regionerna. 

 Driva det fortlöpande arbetet i kommittéer och se att verksamhetsplanen följs. 

 Sammankalla och sammanträda enligt stadgarna med minst fyra protokollförda möten. 

 Ge ut Chihuahuabladet med fyra nummer. 

 Värva flera medlemmar till CC och sprida information om valpgåvomedlemskap. 

 Delta på SDHK’s seminarier och fullmäktige. 

 Arrangera två officiella rasspecialutställningar, Kalix och Stora CC. 

 Arrangera en helg för våra medlemmar med konferens och inofficiell utställning. 

 Arbeta för att bygga upp en kontakt med syskonklubbarna i de nordiska länderna. 

Medlemmar 

CC skall under året koncentrera arbetet på att få fler medlemmar, samt sprida information om 

valpgåvomedlemskap bland uppfödarna. 

SDHK, Svenska Dvärghundsklubben 

CC strävar efter att delta på möten och seminarier som SDHK inbjuder till. Styrelsen anser att det är 

viktigt att vi representerar vår klubb och ras och visar vårt intresse för det gemensamma utvecklings- 

och utbytesarbetet som SDHK jobbar för. 

Stora CC 

Stora CC arrangeras i år Borås. Utställningen arrangeras i samarbete med SDHK och SÄKK och hålls 

fredag 28/6 i samband med SDHK’s jubileumsutställning 29/6. Domare är Lillian De Ridder, Belgien, 

Kateryna Pereguda, Ukraina och Eve Vincent Schmidt Frankrike.  

Officiell utställning i Kalix 

Som tidigare år arrangerar CC en utställning i Kalix. Domare: Lisa Molin, Sverige.  

Rasinformatörer 

Skall som tidigare år stå till tjänst inför allmänhetens frågor rörande chihuahua samt hjälp vid köp av 

chihuahua samt förmedla kontakter mellan valpköpare och uppfödare. 

Chihuahuabladet 

Chihuahuabladet skall utkomma med fyra nummer år 2019. Innehållet skall vara av varierat slag, t ex: 

utställningsresultat, uppfödar- och domarintervjuer, reportage om veterinära frågor, aktiviteter med 



hund etc. samt medlemmarnas egna bidrag i form av insändare, foton och annonser. Jobba för att få 

mer med reportage om chihuahuans mångsidighet. Visa att rasen är lämplig för så många fler 

aktiviteter än bara utställning.  

Hemsidan 

CC’s mål med hemsidan är att sprida information om det som händer inom klubben till våra 

medlemmar, men även att sprida information om rasen chihuahua till allmänheten. En ny hemsida 

kommer lanseras under året. 

 

RAS – Rasspecifik Avels Strategi 

Senaste RAS finns att ta del av på hemsidan. Arbetet med RAS fortgår löpande för att kunna förbättra 

vid nästa revidering.   

 

 


