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Syfte och mål med planen

Syftet med kommunikationsplanen är att beskriva de olika kanalernas roller och funktioner, utse ansvariga 
för resp. kanal och beskriva vad som ska kommuniceras var. Syftet är också att göra styrelsen enhetlig i vad 
som kommuniceras i olika forum. Syftet är även att skapa en förväntningsbild som medlemmarna har insikt 
i, alltså NÄR beräknas information från styrelsen och PÅ VILKET SÄTT. Målsättning är att skapa en tydlig 
bild av hur och när vi kommunicerar internt och externt i klubben och på så sätt skapa en bättre dialog 
mellan medlemmar och styrelse. Långsiktigt tror vi det kan bidra till att skapa en klubb som blir mer attraktiv 
för både nuvarande medlemmar men även framtida medlemmar/ före detta medlemmar. 

Bakgrund

SRFL har efter omorganisationen av klubben upplevt ett missnöje från medlemmarna där mer frekvent 
kommunikation och tydlighet av klubbens mål, syfte, funktion och vad SRFL jobbar med, önskas. 
Då SRFL är en ny klubb vill vi därmed möta medlemmarnas önskemål i detta avseende och ge en större 
insyn i SRFLs arbete.

Värdegrund, verksamhetsidé, mål och vision för SRFL

Värdegrund

• Öppen
Att samverka med andra, såväl internt som externt, nationellt och internationellt, och vara en del av en 
gemenskap är en förutsättning för framgång i en rasklubb. Klubben välkomnar alla och uppmuntrar all form 
av engagemang – stort som litet.

• Ansvarstagande 
Klubben har ett ansvar att på ett säkert och tryggt sätt förvalta och förmedla kunskap och information av 
olika karaktär. Klubben ska på ett förtroendegivande sätt ge rådgivning utifrån RAS och klubbens 
rekommendationer.

• Omtänksam 
SRFL ska vara välkomnande, hjälpsamma och skapa trygghet för såväl medlemmar som övriga i alla sorters 
frågor som berör Finsk Lapphund. 

• Nytänkande
SRFL ska på ett modernt och enkelt sätt kommunicera och vara tillgängliga för sina medlemmar och 
uppfattas som modiga och drivande i utvecklingen av klubben och dess verksamhet.



Mål

§ 1 Mål
Rasklubben Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL) som är en ideell förening, har till mål att inom 
ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört 

fullgoda rashundar.
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt

 bruk av denna.
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
1. Informera och sprida kunskap om Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund

- dess mål, organisation och arbetsformer.
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade 

riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till  

användning.
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Vision

SRFLs vision är att vara den självklara klubben för finska lapphundsägare som skapar mervärde i 
hundägandet.



Vilka målgrupper har vi?

• Medlemmen med familjehund/sällskapshund (Befintliga medlemmar)
• Tävlande medlemmen
• Medlemmen med hund i arbetet
• Uppfödare
• Nya medlemmar

Gemensamt synsätt, etik 

Den som representerar klubben i olika sammanhang har ett ansvar att också förmedla SRFL värderingar 
och värdegrund. Det är viktigt att det som kommuniceras i text och bild i de olika kanalerna speglar detta. 
Exempelvis diskriminering, kränkande eller nedsättande kommentarer om andra, svordomar och ovårdat 
språk kan inte accepteras i klubbens namn oavsett sammanhang. 



Kommunikationskanaler 

Hemsidan 

Hemsidan är föreningens ansikte utåt. Här kan medlemmar och andra intressenter hitta information om 
SRFL organisation och arbete. 

Syfte
Huvudsyfte för hemsidan är att vara den främsta kommunikationskanalen med informativt innehåll. Med-
lemmar och rasintressenter ska enkelt kunna hitta information om såväl klubb som ras på SRFL 
hemsida. Huvudsyfte är även att bedriva en fungerande och aktuell uppfödar- och valphänvisning med stort 
mervärde.

Mål
Förmedla relevant information på ett enkelt sätt.

Lapphunden - VILANDE

Lapphunden är föreningens tidning i A4-format och utkommer i färg 2-4 ggr/år. Den publiceras också som 
PDF på hemsidan.

Syfte
Ge en bred bild av klubbens verksamhet och medlemmars aktivitet. Syftet är även att sprida aktuell informa-
tion och kunskap om rasen och dess utveckling.

Mål
Lapphunden ska upplevas ha högt läsvärde och samt skapa vi-känsla. 

E-post 

E-post används oftast i kommunikation mellan individer eller avgränsade grupper inom och utanför klubben.

Syfte
Syftet med e-post är att såväl medlemmar som icke-medlemmar ska kunna vända sig direkt till styrelsen i oli-
ka ärenden och förvänta sig svar. E-post är även ett verktyg som SRFL kan använda för informativa utskick 
m.m. E-post är det enda kommunikativa medlet och instans dit känslig information får inkomma till för att 
vara giltig. Känslig information kan exempelvis vara sjukdomsbild, missförhållanden eller andra ärenden av 
känslig karaktär som berör Finsk Lapphund.

Mål
Majoriteten av samtliga ärenden som berör SRFL skall gå via SRFLs e-post: finsklapphund@slk.nu. Målet 
är även att samtliga sjukdomsbilder/problem/frågor meddelas av Finsk lapphundsägare till SRFLs e-post. 
Mål med E-post är att kunna ge återkoppling inom 5 dagar.



SRFL Facebook sida

SRFL Facebook sida är en social medier plattform som uppmuntrar två-vägs kommunikation mellan klub-
ben och alla som har ett intresse i klubben.

Syfte
Syfte med SRFL Facebook sida är att snabbt förmedla information och ge medlemmar möjligheten att själva 
vara aktiva.

Facebook mål
Att öka information, relevans och mervärde samt öka aktivitet från såväl styrelse som deltagare på SRFL 
Facebook sida.
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