Norsk Eurasierklubb 2018

Virksomhetsplan Norsk Eurasierklubb Funn fra medlemsundersøkelsen og oppfølging av fokusområder
Strategiske styringsmål:
Norsk Kennelklubbs lover
Norsk eurasierklubbs vedtekter og formålsparagraf
Retningslinjer for avls- og helseutvalget i NEK
Retningslinjer for distriktskontakter i NEK

Virksomhetsplan for Norsk Eurasierklubb 2018 - Bakgrunn
I 2017 gjennomførte styret i Norsk Eurasierklubb en spørreundersøkelse blant alle klubbens medlemmer. Formålet med undersøkelsen var å få et
innblikk i klubbens medlemsmasse sine behov og ønsker, samt la medlemmene komme med sine tilbakemeldinger på hvordan de opplever
klubbens tilbud og hva man eventuelt ønsker mer/ mindre av. Hva skal vår klubb fokusere på i årene som kommer, og hvordan skal dette gjøres?
Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til totalt 476 medlemmer, og inneholdt 26 spørsmål om ulike områder/ tematikk knyttet til klubbens aktiviteter og
virke. Til sammen mottok styret i NEK 220 antall svar fra klubbens medlemmer. Styret i NEK anser at dette antallet er tilstrekkelig representativt til å
kunne trekke grunnleggende konklusjoner om medlemmenes ønsker og viktige fokusområder for klubben fremover. Innledningsvis i
medlemsundersøkelsen spurte vi våre medlemmer hvor lenge man hadde vært medlem av Norsk Eurasierklubb og hatt eurasier, samt hvor mange
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eurasiere de eier. Vi ser at hele 47 % av vår medlemsmasse har hatt eurasier i 2- 5 år, mens nesten hele 20 % av våre medlemmer har hatt rasen i
mindre enn 1 år. I tillegg ser vi at tilnærmet 70 % av klubbens medlemmer har 1 stk eurasier i husholdningen. Dette gir oss verdifull informasjon om
at en stor del av klubbens medlemsmasse består av nye medlemmer som har hatt eurasier i relativt kort tid, noe som gjenspeiler seg i
rasens hurtige popularitet og vekst de siste årene. Dette kan igjen bety at vi trolig vil se en utvikling av stadig nye tanker, idéer og
behov blant våre nye medlemmer, og at vi som klubb og klubbens styre også må imøtekomme dette i tiden som kommer.
Hensikten med denne medlemsundersøkelsen er å ta tilbakemeldingene fra medlemsmassen, analysere og arbeide videre med disse slik at
medlemmenes ønsker og behov også gjenspeiles i klubbens aktiviteter og daglig drift. Ved grundig å gjennomgå utvalgte fokusområder fra
medlemmenes tilbakemeldinger, har vi samlet disse til et dokument som beskriver på hvilken måte klubben, og klubbens styre, skal jobbe slik at
medlemmenes interesser ivaretas på best mulig måte. Dette dokumentet utgjør dermed en virksomhetsplan som danner et grunnlag for hvordan
styret i NEK skal jobbe, slik at vi sikrer et mest mulig medlemsstyrt klubb med medlemmenes ønsker og behov i fokus. Ved å sette opp en rekke
fokusområder, med tydelige målformuleringer og beskrivelse av tiltak, anser styret i NEK at denne virksomhetsplanen ikke bare vil utgjøre et tydelig
fokus for klubbens viktigste arbeidsområder, men at den i stor grad også vil kunne gjenspeile medlemmenes ønsker og behov på en helhetlig måte.
Det presiseres at selv om denne virksomhetsplanen danner grunnlaget for styrets og klubbens arbeid på utvalgte fokusområder fra
medlemsundersøkelsen, skal også de faste arbeidsoppgavene i styret opprettholdes i klubbens daglige drift. Herunder administrativt arbeid,
økonomistyring, utarbeidelser av høringssvar, deltakelse i Raseklubbenes Felles Allianse, generell saksbehandling m.m.
Nedenfor foreligger en oversikt over de ulike fokusområdene i virksomhetsplanen for styret i NEK. Oversikten er delt opp i ulike kategorier
(fokusområder) som gjenspeiler svarene i medlemsundersøkelsen. Hver kategori/ område inneholder en redegjørelse/ analyse av funnene fra
medlemsundersøkelsen, og oppsummeres i form av utarbeidede målsettinger og tiltak som klubbens styre skal gjennomføre (evt. i samråd med de
aktuelle særkomiteer i klubben.).
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Fokusområde 1- Aktivitetstilbud til medlemmer
I medlemsundersøkelsen ser vi at hele 83 % av medlemsmassen bruker sine eurasiere stort sett som turhunder i hverdagen. Dette viser oss
at det er et fåtall av våre medlemmer som bruker sine eurasiere som bruks- eller konkurransehunder, og at de fleste eurasiere i Norge stort sett er
«familiehunder». Likevel er det flere av våre medlemmer som har svart i undersøkelsen at de også holder på med ulike former for hundesport, som
f.eks lydighet, spor, nosework, rallylydighet eller agility, i tillegg til utstilling som er den mest populære hundesporten.
I flere av tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen ser vi at medlemmene våre ønsker seg et bredt fokus på ulike aktiviteter i vår klubb. På
spørsmål om hva medlemmene synes det er viktig at klubben tilbyr, svarer 60% av klubbens medlemmer at det er ønskelig med et variert og bredt
spekter av aktiviteter i vår raseklubb. Hele 60% av medlemsmassen svarer eksempelvis at det er «interessant og viktig» at klubben arrangerer ulike
prøver (f.eks mentaltester og andre prøver innenfor ulike hundesporter som ikke innebefatter utstilling), noe som gir oss et tydelig signal om at det
er en interesse for, og ikke minst at det er ønskelig at klubben også tilrettelegger for et bredt utvalg av hundesporter/ aktiviteter som en del av vår
aktivitetsplan.
Et særlig viktig punkt i medlemsundersøkelen er at en stor andel av medlemmene ønsker seg arrangementer og aktiviteter i sine nærmområder.
51% av klubbens medlemmer ønsker seg arrangementer og aktiviteter i sitt dirstrikt. Dette vil vi også komme tilbake til i neste fokusområde.
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Målsetting

Tiltak

Igangsatte tiltak

Mål for 2018 - 2020

1. NEK skal tilby et mangfold
av ulike aktiviteter som
gjenspeiler våre medlemmers
interesser.

Klubben skal utarbeide et årlig program for avholdelse av
prøver i ulike hundesporter som våre medlemmer kan delta på,
utifra etterspørsel og kapasitet. Dette kan eksempelvis være
arrangering av karaktertester, blodsporprøver, RL/ LP- prøver
osv.

Kontinuerlig arbeid i
samråd med særkomiteer.

Styret skal fortsette og
samarbeide med relevante
særkomiteer vedr. søking
av prøver for aktiviteter
(arrangementskomiteen/
lokalavdeling østland,
mentalitetsutvalg).

NEK skal også være aktive
med å introdusere
medlemmene for nye former
for aktiviteter, samt
tilrettelegging for disse
aktivitetene.

Programmet skal innlemmes som en del av aktivitetsplanen
som gås gjennom på årsmøtet.

Styret skal involvere
distriktskontaktene vedr.
muligheter for å arrangere
prøver i distriktene.

Styret skal i denne forbindelse planlegge og kommunisere med
relevante særkomiteer.

Styret skal, i samråd med klubbens arrangementskomite og
lokalavdeling Østland, igangsette en utredning av hvordan/ om
eurasierspesialen kan favne flere medlemmer ved å tilby
andre/ flere aktiviteter enn den gjør i dag.

En utredning av muligheter/
kapasitet for utvidelse av
aktivitetstilbudet på
spesialen skal foreligge
innen utgangen av 2018.
Videre arbeid/ utvikling vil
følge utfallet av denne
utredningen

2. NEK skal bidra til utnyttelse
av lokale ressurspersoner til å
utvikle et godt og variert
aktivitetstilbud i distriktene.
NEK skal bidra til engasjement
for gjennomføring av
aktiviteter ved å tilrettelegge
for utvikling bruk av lokale
kompetansepersoner som kan
bidra inn i aktivitetstilbudet.

Styret skal motivere og bistå lokale distrikter til å avholde ulike
aktiviteter/ arrangementer som favner medlemmenes
interesser på lokalt nivå

Styret skal engasjere og utvikle klubbens ressurser for
gjennomføring av aktiviteter gjennom:

Styret har i 2017/ 2018
utarbeidet nye retningslinjer
for distriktskontakter, og
igangsatt arbeidet med en
gjennomgang av
aktivitetsnivået i distriktene.

Alle distrikter i Norge skal
ha aktive distriktskontakter.

Styret har i 2017 igangsatt
kompetansehevende tiltak

Styret skal utarbeide en
fordelingsnøkkel for

Aktivitetstilbudet skal
gjenspeile medlemmenes
interesser i det aktuelle
distriktet.
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a) Gi støtte til kompetanseutviklende tiltak innenfor ulike
hundeaktiviteter. Følge opp/ igangsette flere
kompetansehevende tiltak innad i klubben.
b) Nyttiggjøre seg av kvalifiserte ressurser som finnes i klubben
for gjennomføring av kurs og aktiviteter .

for dommerutdanning
innenfor Rally Lydighet,
hvor dommer forplikter seg
til å stille opp på et relevant
antall av klubbens
kommende arrangementer/
aktiviteter på lokalt nivå.

ressursfordeling av
tilsvarende
kompetansehevende tiltak,
og utarbeide en mal for
gjenytelse av tjenester
tilbake til klubbens
aktiviteter.
Styret skal utarbeide en
oversikt over lokale
«ressurspersoner» som kan
brukes til ulike aktiviteter/
arrangementer i klubben.

Fokusområde 2 - Distriktskontakter og lokale aktiviteter

I medlemsundersøkelsen ser vi at over 60% av medlemsmassen ønsker et aktivt og variert aktivitetstilbud ute i sine lokalmiljøer. På spørsmålet
«Norsk Eurasierklubb har distriktskontakter som fungerer som lokale kontaktpunkter, og som arrangerer sosiale treff og aktiviteter for eurasiereiere.
Kjenner du til ordningen og hvem som er kontakt i ditt distrikt?», svarer 19% at de ikke har hørt om distriktskontaktsordningen, mens 21% svarer at
de har hørt om den, men ikke vet hvem som er distriktskontakt i sitt område.
70 % av medlemmene svarer at de ønsker at distriktskontaktene skal tilrettelegge for sosiale treff i sitt lokalområde, mens 60% ønsker ulike kurs
som en del av aktivitetstilbudet i sitt distrikt. Tilbakemeldinger i kommentarfeltet fra medlemsundersøkelsen viser at flere medlemmer ønsker
distriktskontakter som er synlige, og som opptrer som «klubbens ansikt utad», og det etterlyses generelt større grad av aktivitet i de distriktene som
har hatt liten aktivitet i løpet av 2016/2017.
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Målsetting

Tiltak

Igangsatt arbeid

Mål for 2018 - 2020

Alle distrikter skal ha et
velfungerende og aktivt
distriktskontakttilbud.

Styret skal følge opp at alle distrikter har aktive distriktskontakter.
Styret skal påse at klubbens distriktskontakter opptrer som
klubbens representanter for gamle og potensielt nye medlemmer,
og at retningslinjer for distriktskontakter etterfølges.

Styret har i 2017 kontaktet
alle klubbens DKer og
gjennomgått hvorvidt disse
ønsker å fortsette i sine
verv.

Styret skal utarbeide en
oppdatert liste over alle
aktive distriktskontakter,
samt foreta en rullering/ ny
gjennomgang av
distriktskontaktsverv ved
utgangen av 2018.

Aktivitetstilbudet skal
gjenspeile interessene og
ønskene til distriktenes
interesser, og fungere som
en lokal aktivitetsarena for
gamle og nye medlemmer
tilknyttet Norsk
Eurasierklubb.

Styret skal ha kontinuerlig dialog med klubbens distriktskontakter,
og bistå med råd/ veiledning eller støtte ved behov.
Syret skal sørge for rask og smidig behandling av økonomisk
støtte til distriktskontakter som skal avholde arrangementer/ kurs.
Styret skal informere medlemmer om distriktskontaktsarbeidet via
nyhetsbrev, facebook, velkomstmailer og oppdatering av
hjemmesidene
Styret skal aktivt etterlyse nye distriktskontakter for de distriktene
som trenger nye/ ikke har distriktskontakter via hjemmesider,
nyhetsbrev, NEK- nytt, facebook og andre relevante kanaler.

Styret har utarbeidet nye
retningslinjer for
distriktskontakter som ble
sendt ut på høring til alle
kontaktene ved utgangen
av 2017.
Styret har fastsatt en
fordelingsnøkkel for
fordelingen av
distriktskontaktsmidler i
henhold til vedtatt budsjett
av årsmøtet.

Nye distriktskontakter for
de distriktene som trenger
nye/ ikke har
distriktskontakter skal
etterlyses via hjemmesider,
nyhetsbrev, NEK- nytt,
facebook og andre
relevante kanaler innen
sommeren 2018.
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Fokusområde 3 – Medlemstilbud
På generell basis ser styret i NEK at det stilles høye krav til hva klubbens medlemmer forventer av oss, og styret opplever på jevnlig basis at
forventningene til hvilke tilbud klubbens skal tilby våre medlemmer er generelt høye. I forbindelse med dette stilte vi i medlemsundersøkelsen
spørsmålet «Hva synes du det er viktig at klubben tilbyr medlemmene?».
Svarene i medlemsundersøkelsen viser at medlemsmassen opplever det som viktig og attraktivt at klubben tilbyr faste medlemstjenester som
omhandler informasjon og kunnskap om vår rase. Eksempelvis svarer nesten 90 % av medlemmene at det er viktig at klubben tilrettelegger for
informasjon om rasen, avl, helse, atferd, statistikker etc., mens 72% svarer at det er viktig at klubben tilbyr oppdrettsrelaterte råd og informasjon
(linjer, avl). 70 % av klubbens medlemmer mener det er viktig at klubbens bistår med råd og hjelp, noe som kan indikere at råd, veiledning og
faktabasert kunnskapsdeling er ønskelig fra medlemmenes side. Et annet relevant og ønsket medlemstilbud er bistand til at klubben skal drive
valpeformidling/ omplassering, hvor 75 % av medlemmene sier at formidling av valper/ hunder til omplassering er et viktig medlemstilbud.
Videre svarer også 60% av medlemsmassen at eurasierspesialen er et viktig tilbud, mens ønsket om et tilbud om kurs og foredrag ligger på
henholdsvis 60% og 40%.
Som en del av de faste medlemstilbudene, ser vi også at en høy andel av medlemmene mener det er viktig å motta klubbens medlemsblad, NEKnytt (70%), og månedlige nyhetsbrev. Dette vil vi komme tilbake til under punkt 4 – Kommunikasjon.

Målsetting

Tiltak

Igangsatt arbeid

Mål for 2018 - 2020

1. NEK skal være relevant og
attraktiv for medlemmene blant
annet gjennom å tilby faste
medlemstjenester.

Styret er hovedansvarlig for å koordinere klubbens arbeid
med å fremlegge informasjon om rasen, helse, adferd,
statistikker etc. Dette gjennom bla.:

Styret er i en anbudsprosess
vedr. innkjøp av database (se
egen årsmøtesak 2018)

Database er anskaffet og
fullt operativt ved utgangen
av 2018.

- Anskaffelse, drift og vedlikehold av helsedatabase for
eurasier

Helseskjema har blitt

Helseskjema er aktivt i bruk
av klubbens medlemmer.
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Medlemstjenestene skal til en
hver tid representere
medlemmenes interesser, som
gjenspeiles i de ønsker og
behov fra
medlemsundersøkelsen

2. NEK skal til en hver tid tilby
aktiviteter og
medlemstjenester som er
forenelig med Norsk
Eurasierklubbs vedtekter og
formålsparagraf.

- Ansvarlig for markedsføring av helseskjema for eurasier, i
samråd med klubbens avls- og helseutvalg
- Sørge for at relevant informasjon som omhandler helse,
adferd/
statistikker o.l gjennom klubbens kommunikasjonskanaler
(særlig NEKnytt), i samråd med relevante særkomiteer.

utarbeidet av avls- og
helseutvalget, og har vært på
høring blant klubbens
oppdrettere. Helseskjema ble
lansert og publisert i klubbens
kanaler i februar/ mars 2018.

Det reklameres for
helseskjema jevnlig via
klubbens
kommunikasjonskanaler

Det har i løpet av år 2017 blitt
publisert en rekke artikler
som omhandler helse, og
adferd (egen
mentalitetsserie) i NEK- nytt.

Opprettholde et NEK- nytt
med faste fagartikler om
helse, adferd og statistikker
også i 2018- 2019.

Styret er ansvarlig for at klubben skal sende ut
medlemsbladet, NEK- nytt 4 ganger i året til faste tidspunkter
(vår, sommer, høst og jul).

NEK- nytt har blitt utgitt
jevnlig til faste tidspunkter
gjennom hele 2017 til alle
klubbens medlemmer.

Styret skal sørge for at
NEK- nytt- arbeidet
opprettholdes i samme
grad som i 2017.

Styret skal sende ut månedlige nyhetsbrev med oppdatert
informasjon om aktualiteter og nyheter om vår klubb.
Nyhetsbrevene skal inneholde viktig informasjon, nyheter og
relevant stoff fra klubben.

Utgivelse av månedlige
nyhetsbrev ble igangsatt i
2017.

Styret skal videreføre dette
arbeidet og gi ut månedlige
nyhetsbrev i 2018.

Utført i 2017

Skal utføres i 2018

Styret skal påse at det avholdes rasespesial hvert år. Dette i
samarbeid med klubbens arrangementskomite og
lokalavdeling østland.

Utført i 2017. Arbeidet med år
2018 er påbegynt.

Skal utføres også i 2018.

Styret skal påse at klubben avholder årlige medlemsmøter
som omhandler relevant rase/ hundefaglig innhold.

Utført i 2017, på
eurasierspesialen.

Styret skal påse at dette
gjennomføres også i 2018

Oppdrettere tilknyttet klubben skal ha mulighet til å benytte
seg av vederlagsfri annonsering av valpekull på klubbens
hjemmesider.

Dette har vært et kontinuerlig
tilbud til medlemmene og
klubbens oppdrettere, og har
blitt vedlikeholdt gjennom
klubbens hjemmesider i
2017.

Skal fortsatt vedlikeholdes
gjennom klubbens
hjemmesider også i 2018

Klubben skal avholde årskonkurranse som er tilgjengelig for
alle medlemmer i klubben å kunne delta på

Alle medlemmer skal ha mulighet for å annonsere sin
hannhund på klubbens hannhundliste
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Alle medlemmer skal ha mulighet til å melde inn hunder til
omplassering via klubbens hjemmesider.

Styret skal påse at klubben og klubbens relevante
særkomiteer bistår medlemmer med råd og veiledning i
forbindelse med avl og helse. Eksempelvis:

Det har i løpet av år 2017 blitt
publisert fagartikler som
omhandler helse/ avl via
NEK- nytt.

Hvert NEK- nytt skal
inneholde fagartikler knyttet
til tematikken helse/ avl i
2018.

Årlig oppdrettermøte ble
avholdt i 2017.

Oppdrettermøte 2018 skal
avholdes.

Styret skal besvare (alternativt bistå med råd og veiledning)
medlemmer vedr. organisasjonsfaglige spørsmål. Styret skal
saksbehandle innkomne saker og generelle spørsmål av
administrativ og organisatorisk art.

Styret har jobbet kontinuerlig
med dette i 2017, og også
tilbudt medlemstjenester som
har omhandlet håndtering av
juridiske/ organisatoriske
spørsmål.

Styret skal opprettholde
denne praksisen også i
2018.

Tilby lokale aktiviteter og treff i regi av distriktskontakter (se
eget punkt 2 – distriktskontakter)

Se eget punkt. 2 –
Distriktskontakter.

Distriktskontaktstilbudet
skal utgjøre et fast og aktivt
medlemstilbud over hele
landet.

Tilby medlemsfordeler i form av salg gode tilbud og rabatter
hos klubbens samarbeidspartnere.

Klubben fikk i 2017 ny
hovedsponsor (Dr. Clauders),
som også tilbyr rabatterte
priser som klubbens
medlemmer.

Fortsette å tilby
medlemsfordeler i form av
salg gode tilbud og rabatter
hos klubbens
samarbeidspartnere.

- Gjennom publisering av relevant informasjon via
nyhetsbrev, NEK- nytt og hjemmesider.
- Gjennom råd og veiledning i forbindelse med henvendelser
fra klubbens medlemmer eller andre interesserte
- Sørge for at klubbens årlige oppdrettermøte avholdes

Rabattavtale med Din beste
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venn hundeskole på
kursdeltakelse.
Tilby medlemsfordeler i form av forvaltning av
medlemsartikler.

Styret forvalter per dags dato
klubbens medlemsartikler,
samt salg av disse.
Medlemsartikkelbeholdningen
vedlikeholdes jevnlig, ut i fra
behov og budsjetterte midler.

Vedlikeholde dette
arbeidet.
Sørge for at kalender for
2019 produseres også i
2018.

Kalender for 2018 ble
produsert i 2017.

Fokusområde 4 - Kommunikasjon
Et viktig moment i medlemsundersøkelsen var kommunikasjon, da vi opplever at stadig flere medlemmer tar kontakt med klubben i ulike
sammenhenger og på ulike måter. Vi ser at hjemmesiden, Facebook og NEK- nytt er viktige kommunikasjonskanaler for våre medlemmer, og at vi
som klubb må være flinke å dele nyheter og informasjon hyppig gjennom disse kanalene.
I medlemsundersøkelsen spurte vi medlemsmassen om hvilke kommunikasjonskanaler våre medlemmer benytter seg av for å få informasjon om
raserelaterte spørsmål og informasjon om klubben.
56% av klubbens medlemmer svarte at de holder seg oppdatert via klubbens hjemmesider, og gjennomgående tilbakemeldinger viser at klubbens
medlemmer ønsker at hjemmesiden oppdateres hyppig om aktuell informasjon som pågår i klubben. I tillegg viser undersøkelsen at om lag 50% av
medlemmene oppdaterer seg på klubbens aktiviteter via Facebook. 70% av medlemmene mener at NEK- nytt er et svært viktig medlemstilbud, og
tilbakemeldingene i kommentarfeltene viser generelt at hovedvekten av medlemmene er en viktig kilde for å kunne innhente informasjon om
klubben og rasen på.
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I tillegg til dette, svarer 97% av medlemmene at det er ønskelig med faste nyhetsbrev med aktuell informasjon om klubben. Dette viser at styret står
ovenfor et stort ansvar ovenfor medlemmenes behov og ønsker når det gjelder å være synlige og kommunisere relevant informasjon gjennom
klubbens kommunikasjonskanaler.

Målsetting

Tiltak

Igangsatt arbeid

Mål for 2018 - 2020

1. NEK skal kommunisere aktivt
til sine medlemmer gjennom
klubbens ulike
kommunikasjonskanaler.

Styret er ansvarlig for at NEK- nytt skal produseres av klubben
og distribueres 4 ganger årlig. Medlemmene har gjennom
medlemsundersøkelsen 2017 gitt innspill til hvilket innhold NEKnytt skal inneholde. Medlemmene har gitt uttrykk for at de
ønsker følgende innhold i NEK-nytt:

Tilfredshetsmåling av
NEK- nytts innhold
gjennom
medlemsundersøkelsen
ble gjennomført i 2017.

NEK- nytt skal fortsette å
gis ut 4 ganger i året til
faste tidspunkter.

- Faste artikler om helse- og avlsrelaterte saker
- Informasjon om aktiviseringstips
- Intervjuer av medlemmer/ oppdrettere
- Reportasjer fra lokale aktiviteter
- Faste reportasjer om styret, komiteers og utvalgenes arbeid.

Styret har i 2017 overtatt
ansvaret for produksjon
og utsendelse av NEKnytt i en periode med
fravær og permisjoner i
NEK- nytt- redaksjonen for
å sørge for at
medlemmenes behov blir
tilfredsstilt.

Innholdet i NEK- nytt skal
gjenspeile medlemmenes
ønsker og behov, jf.
medlemsundersøkelsen
2017.

Kommunikasjonen skal bestå av
rase- og helserelatert faglig
stoff, samt oppdatert
informasjon om klubbens virke.

NEK- nytt ble i 2017 sendt
ut til faste tidspunkter i
året. Styret anser at
innholdet har vært godt
variert og med relevant
fagstoff som gjenspeiler
medlemmenes behov i
medlemsundersøkelsen.

Det skal foretas jevnlige
evalueringer blant
medlemmene vedr.
kvaliteten på NEK- nytt og
bladets innhold.
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Styret skal produsere og sende ut faste månedlige nyhetsbrev
med relevant informasjon om klubbens aktiviteter. Dette kan
eksempelvis være utlysninger av ledige tillitsverv, artikler om
helse/ adferd, fagnytt om hundehold (nye regler, oppdateringer
fra NKK o.l)., samt generell og aktuell informasjon om klubbens
virke

Nyhetsbrev igangsatt i
2017, og sendes per dags
dato ut månedlig av styret.

Månedlig nyhetsbrev skal
sendes ut også i 20182019.

Styret skal betjene og informere om klubbens arbeid og
aktiviteter gjennom klubbens andre kommunikasjonskanaler,
herunder:

Kontinuerlig arbeid
gjennom hele forrige
periode.

- Klubbens e- post
-Klubbens Facebook- konto
-Administrere Klubbens Instagram- konto

Styret i NEK hadde i 2017
i gjennomsnitt 1, 07
facebookoppdateringer i
uken i forrige periode
(dvs. minst en oppdatering
i uken), i tillegg til
besvarelser av
henvendelser i
kommentarfelt, på
arrangementssider og i
innboks på facebook.

Styret i NEK skal fortsette
og holde høy aktivitet
gjennom klubbens
kommunikasjonskanaler,
på lik linje med i forrige
periode.

Styret i NEK har også
administrert klubbens
instagram- konto, med 35
innlegg i forrige periode.
Styret skal oppdatere klubbens hjemmesider vedrørende
relevant og aktuell informasjon

Styret skal sørge for at klubben utarbeider, jevnlig oppdaterer og
distribuerer klubbens informasjonsmateriell
(dommerkompendier, velkomsthefter, brosjyrer om klubben) til
medlemmer og/ eller andre relevante samarbeidspartnere.

Klubbens hjemmesider
skal til en hver tid være
oppdaterte om klubbens
aktiviteter.
Styret har utarbeidet
velkomsthefter til nye
medlemmer av klubben
med informasjon om NEK.

Styret skal sørge for at
alle nye medlemmer i
NEK skal motta
elektronisk velkomsthefte
med informasjon om
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Styret distribuerer og
sender ut klubbens
dommerkompendium.
Tekst til
dommerkompendiet ble i
forrige periode også
oversatt til engelsk.

Styret skal synliggjøre styrets arbeid ved å jevnlig publisere
protokoller fra styremøter på klubbens hjemmesider

Styret har utarbeidet et en
egen velkomstmail som
sendes ut til alle nye
medlemmer av klubben.
Igangsatt arbeid. Alle
protokoller fra nåværende
styremøter lagt ut på
klubbens hjemmesider.

klubben og dens tilbud.
Styret skal fortsette å
distribuere klubbens
dommerkompendium.

Styret skal publisere
møteprotokoller
fortløpende etter hvert
avholdte styremøte.

Fokusområde 5 - Rasens fremtid
Vi ser med glede at medlemsmassen i Norsk Eurasierklubb er engasjert og interessert i rasens helse og utvikling. På spørsmål om
dette svarer hele 66,67 % at «Ja, rasens fremtid engasjerer meg!» Dette viser at vi som klubb må jobbe kontinuerlig for å forvalte vår rase på en
sunn og bærekraftig måte. Et oppsiktsvekkende funn som medlemsundersøkelsen viser, er at det er svært mange medlemmer som planlegger å
drive med oppdrett av eurasier i fremtiden. Hele 15 % av medlemsmassen vår svarer at de ønsker eller har planer om å bli eurasieroppdrettere.
Dette tilsvarer i praksis en fordobling av antall norske oppdrettere i forhold til det antallet aktive oppdrettere vi har i dag, noe som faktisk vil kunne ha
stor betydning for rasens fremtid og utvikling i årene fremover.Ser man dette i sammenheng med tallene over hvem som utgjør klubbens totale
medlemsmasse, er det ikke utenkelig at en stor del av disse potensielle nye eurasieroppdretterne tilhører nye medlemmer som har hatt rasen i
relativt «kort» tid.
Dette innebærer at vi som klubb må ha fokus på formidling av kunnskap og fakta i viktige og grunnleggende avls- og
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helsespørsmål, og samtidig bidra til samarbeid og åpenhet for alle gamle og nye oppdrettere av rasen.
Det er særlig 3 ting som går igjen i tilbakemeldingene fra medlemmene i undersøkelsen når det gjelder avl, helse og rasens fremtid:
•

Flere av våre medlemmer etterspør større grad av åpenhet i avls- og helsearbeidet på rasen vår. Ærlighet om arvelige sykdommer, samt å
bevisst forhindre at disse sprer seg videre i nye generasjoner gjennom forsvarlig avlsarbeid, ser ut til å være et svært viktig fokus blant
hovedvekten av medlemmene som har svart.
Arbeid med helseskjema og å systematisere dette i en database er et godt eksempel på dette

•

En annen tilbakemelding som går igjen i medlemsundersøkelsen er at det er mange medlemmer som ønsker strengere krav til klubbens
avlsretningslinjer. I undersøkelsen ser vi helt tydelig at vi har en medlemsmasse som viser bekymring over rasens fremtid, og at det ligger en
klar forventning til oss som klubb om å utarbeide retningslinjer for avl på eurasier som er strengere enn det regelverket vi har i dag.
Flere medlemmer trekker i kommentarfeltene frem enkeltsykdommer som f.eks patella luksasjon, øyehårsproblematikk og
stoffskifteproblemer, og viser til at det er flere hunder «i faresonen» som brukes i avl i dag.

•

I tillegg til dette trekker medlemmene i undersøkelsen også fram et ønske om økt fokus på mentalitet og gemytt på eurasier som et viktig og
nødvendig satsingsområde på vår rase. Tilbakemeldingene i undersøkelsen viser at dette ikke bare er et tema som vekker våre
medlemmers interesse, men det viser også at mange medlemmer ser en klar sammenheng mellom mentalitet, avl og oppdrett.
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Målsetting

Tiltak

Igangsatt arbeid

Mål for 2018 - 2020

1. NEK skal tilrettelegge for
hensiktsmessig og sunn avl
gjennom kunnskapsdeling og
fakta i viktige avls- og
helsespørsmål

Styret er ansvarlig for å sørge for at klubben arrangerer årlige
medlemsmøter med fokus på helse/ avlsrelatert tematikk. Disse
møtene skal være åpne for alle klubbens medlemmer.

Medlemsmøte ble avholdt
på eurasierspesialen
2017.

Muligheter for å avholde
flere regionale/ lokale
medlemsmøter skal
utredes sammen men
aktuelle særkomiteer/
distriktskontakter, og, om
mulig igangsettes i løpet
av 2018.

Klubben skal tilrettelegge for kunnskap og deling av informasjon
om helse, adferd og avl gjennom klubbens
kommunikasjonskanaler. Herunder særlig gjennom NEK- nytt.

Det har i løpet av år 2017
blitt publisert en fagartikler
som omhandler helse/ avl
via NEK- nytt

Dette arbeidet skal
vedlikeholdes i løpet av
2018- 2019.

Styret er hovedansvarlig for å koordinere klubbens arbeid med
tilgjengeliggjøring av informasjon om helse, linjer adferd,
statistikker gjennom anskaffelse, drift og vedlikehold av
helsedatabase for eurasier.

Styret er i en
anbudsprosess vedr.
innkjøp av database (se
egen årsmøtesak 2018)

Database er anskaffet og
fullt operativt ved
utgangen av 2018.

Helseskjema har blitt
utarbeidet av avls- og
helseutvalget, og har vært
på høring blant klubbens
oppdrettere. Helseskjema
ble lansert og publisert i
klubbens kanaler i februar/
mars 2018.

Det reklameres for
helseskjema jevnlig via
klubbens
kommunikasjonskanaler.

2. NEK skal tilrettelegge for
åpenhet blant gamle og
potensielt nye oppdrettere av
rasen

NEK skal utrede kapasitet og behov for medlemsmøter over
hele landet, slik at kunnskap om avl/ helse på eurasier kan nå
ut til flere medlemmer. Dette skal gjøres i samarbeid med avlsog helseutvalget, samt aktuelle distriktskontakter i NEK.

Helsedatabasen er vedtatt at skal være tilgjengelig for alle
klubbens medlemmer, slik at alle medlemmer har lik
informasjon om den informasjonen som legges ut. Dette for å
ivareta full åpenhet i helserelaterte spørsmål.
Styret er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre, publisere og
kommunisere klubbens helseskjema til alle medlemmer av
klubben. Dette for å samle inn relevant data om den norske
eurasierbefolkningen, slik at denne informasjonen kan legges
inn i den åpne databasen,

Helseskjema er aktivt i
bruk av klubbens
medlemmer.
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3. NEK skal forvalte spørsmål
om avl/ helse på eurasier i
henhold til de enhver tid
gjeldende føringer fra NKK og i
henhold til NEKs
raseforvaltningsmandat.

4. NEK skal tilrettelegge for
aktiviteter som bidrar til
kompetanseheving og relevante
diskusjoner av betydning for
rasens avls- og helsespørsmål

Styret skal påse at NEK til enhver tid har et oppdatert RASdokument i henhold til NKKs vedtatte plan om revidering av
RAS.

RAS- evaluering
gjennomført på åpent
medlemsmøte i 2017.

Styret skal påse at det gjennomføres årlige RAS- evalueringer
som er åpne for alle klubbens medlemmer, i samarbeid med
klubbens avls- og helseutvalg.

RAS- komité for
kommende RAS- periode
er nedsatt.

Styret er ansvarlig for å saksbehandle/ rapportere brudd på
etiske retningslinjer for avl og oppdrett til Norsk Kennel klubb

Pågående arbeid. Styret
har meldt inn slike saker til
NKK i 2017.

Saksbehandling/
rapportering av brudd på
etiske retningslinjer for avl
inngår som en del av
styrets daglige drift, som i
tidligere perioder.

Styret skal påse at arbeidet med revidering av klubbens
retningslinjer for avl til en hver tid er oppdaterte, i samråd med
klubbens avls- og helseutvalg.

Under arbeid, jf.
beslutninger fra
oppdrettermøtet 2017.

Et helhetlig sett med
retningslinjer for avl,
begrunnet i fakta og
relevante statistikker er i
sin helhet utarbeidet innen
sommeren 2018. Disse
retningslinjene er
kommunisert tydelig ut til
alle klubbens medlemmer.

Styret skal påse at det blir avholdt årlige oppdrettermøter for
klubbens oppdrettere

Gjennomført
oppdrettermøte i 2017

Det avholdes
oppdrettermøte i 2018

Styret skal igangsette en utredning om muligheter for å avholde
kurs/ fagseminarer/ oppdretterskoler for nye eller potensielt
blivende oppdrettere av eurasier. Dette i samråd med klubbens
avls- og helseutvalg

Klubben skal ha utarbeidet
et faktabasert og faglig
godt RAS- dokument som
sendes inn til NKK i løpet
av kommende periode
(2018- 2019).

En plan for
kompetansehevende
aktiviteter for nye/ blivende
oppdrettere i NEK
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ferdigstilles innen
utgangen av 2018

5. NEK skal sørge for at arbeid
med rasens mentalitet
prioriteres og innlemmes i
klubbens øvrige avls- og
helsearbeid

Styret skal sørge for at det arbeides med mentalitet på eurasier,
både som en del av klubbens aktivitetsplan, men også som en
del av klubbens- avls og helsearbeid.
Klubben skal bidra aktivt med å arrangere mentaltester hvor
eurasiere oppfordres til å delta.
Klubben skal aktivt bidra til å samle inn relevant statistikk og
fagstoff som omhandler mentalitet på den norske populasjonen.

Styret i NEK har i 2017
nedfelt en egen
mentalitetskomité som
skal bistå med å arrangere
mentaltester, innhente
statistikk fra klubbens
medlemmer, samt
koordinere klubbens
arbeid med mentalitet opp
mot klubbens øvrige
organer.

I løpet av 2018 har
mentalitetskomiteen i NEK
gjennomført en egen
adferdsundersøkelse blant
klubbens medlemmer, og
det er søkt om å avholde
minst en mentaltest for
2019.

Fokusområde 6 – Arbeid opp mot eksterne samarbeidspartnere og prosesser i NKK
Et sentralt fokusområde innenfor denne virksomhetsplanen, i tillegg til de føringer som legges gjennom medlemsundersøkelsen 2017, er NEKs rolle
ut mot eksterne aktører og prosesser i NKK-systemet. I løpet av de senere årene har styret i NEK inntatt en aktiv rolle på disse arenaene. Dette
både for at NEK skal kunne være med på å påvirke viktige spørsmål som omhandler vår rase, men også for at NEK skal la våre medlemmers
stemmer bli hørt opp i NKK- systemet.
Dette arbeidet har bestått i utarbeidelser av relevante høringsnotater hver gang NKK har lagt ut viktige spørsmål eller avgjørelse på høring,
strategisk arbeid sammen med andre norske raseklubber gjennom Raseklubbenes Felles Allianse (RFA), og aktiv tilstedeværelse under NKKs
representantskapsmøte. Gjennom dette arbeidet, anser styret at vi også har latt våre stemmer bli hørt også utenfor vår egen raseklubb og inn i
viktige prosesser i NKK- systemet og hunde-Norge generelt. Dette opplever styret som svært positivt for våre klubb, og derfor anses det som viktig
at dette strategiske arbeidet også innlemmes i denne virksomhetsplanen for kommende periode.

17

Norsk Eurasierklubb 2018

Målsetting

Tiltak

Igangsatt arbeid

Mål for 2018 - 2020

1.NEK skal delta aktivt i viktige
diskusjoner som omhandler/
angår vår raseklubb i NKKsystemet.

Styret i NEK forplikter seg til å delta på NKKs RS, og gjøre et
grundig forarbeid slik at klubbens og klubbens medlemmers
interesser gjenspeiles på best mulig måte.

Aktiv deltakelse på NKKs
RS gjennomført i 2017

Styret stiller med en
klubbrepresentant på
NKKs RS 2018, som skal
fortsette arbeidet fra
forrige periode.

Styret skal behandle og besvare alle høringer fra NKK som
angår vår rase/ klubb. De nødvendige særkomitéer konsulteres,
og styret forplikter seg også til å innhente medlemmers
meninger i saker hvor dette er naturlig.

Alle relevante høringer ble
i 2017 besvart av styret i
NEK til NKK.

Alle relevante høringer
besvares også i 20182019.

Styret skal stille med en klubbrepresentant i Raseklubbenes
Felles Allianse. Klubbrepresentanten forplikter seg til å delta
aktivt og fremme NEKs interesser i strategiske avgjørelser/
prosesser som angår vår rase

I 2017 deltok styrets leder
på månedlige møter i
RFA. Arbeidet med
relevante saker ble
iverksatt og fulgt opp av
styret kontinuerlig i forkant
og i etterkant av NKKs RS.

Styret deltar månedlig på
alle RFA- møter, og
fortsetter arbeidet fra
forrige periode.

NEK skal aktivt benytte seg av
klubbens demokratiske rett til å
uttale seg i spørsmål som angår
vår rase i viktige NKKprosesser.
NEK skal arbeide strategisk i
samarbeid med andre
raseklubber for å la vår stemme/
våre behov bli hørt i NKKsammenheng.
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