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VERKSAMHETSOMRÅDE

Hemsidan

Fb

MM

Utställning

Före



Före


Efter






Före
Under
Efter

Annons
Ev domarpresentation

Under

Efter (senast en månad efter)
 Resultatlista, hela
 Fotogalleri diverse samt
vinnare
 Domarkommentarer

Ansvarig: Utpekad inom
utställningsgruppen -lokal avd
Samordnare riks Lena T
(bokningsansvarig))

SM och NM



Före
Under

Före



Annons
Domarpresentation





Presentation av
domare
Sista
anmälningsdag
Antal anmälda
Länk för besökare
med utpekad
kontaktperson att
kontakta

Utpekade utställningar
reportage, nästkommande

Under
 Inlägg med
bilder/video,
finaler
Efter
 Bilder vinnare,
senast en månad
efter
Före



Presentation av
domare
Sista

Före



Annons
Domarpresentation



Efter

Under

Efter






Resultatlista
Fotogalleri diverse samt
ALLA vinnare/titlar
Domarkommentarer

Ansvarig: Utpekad inom
utställningsgruppen -lokalavd
Samordnare riks Lena T
(bokningsansvarig))

Möte inom styrelser
(riks,lokal,Dk)

anmälningsdag
Under
Antal anmälda

Länk för besökare
Efter
med utpekad
kontaktperson att
 Reportage
kontakta

Under
 Inlägg med
bilder/video,
finaler
Efter
 Bilder vinnare



Protokoll inom 2 v, vid
beslut särskild nyhet



Kort resumé inom
2v



Artikel - sammanfattning



Nyheter/sammanfattning
inom 2 v



Inlägg i realtid



Artikel om inslaget

Ansvarig: utpekad inom varje
styrelse/sekr
Samordnare riks Lottie

Evenemang som berör SMF





Lokala inslag
Domare som dömer utomlands
EE verksamhet
Nordiska möte

Ansvarig: Den som utses delta/ansvarig
Samordnare riks Lena T

Kunskapshöjande







Utställning
Skötsel
Foder
Sjukdomar
Avel
Burar



FAQ



Uppdaterad med nya inslag



Inlägg i varje
område 1 ggr per
månad



Sökbara frågor och svar
samt mailadress för att få
svar inom 2 dygn



Bevaka och svara
samt alltid
hänvisa till
hemsidans FAQ





Utförlig beskrivning i
standard med bilder
Uppfödare register



Foto och presentation



Presentation en
 Artiklar i varje MM,
ggr per månad,
planering årsvis (vilka
hänvisa till
områden) både raser,
hemsidans mer
färger och teckningar och
utförliga
dess uppfödare
information
2 ggr per månad –
 Presentationer av
årsvis planering
nytillkomna
samt nytillkomna Uppföljning:
klart 20, MM 2 för DK, Riks

Ansvarig: Samordnare riks Jenny E


Raser


Raser, färger och teckningar

Ansvarig: DK (utser sin) i samverkan med
specialklubbarna

Föreningsfunktioner






Riks
DK
Lokal avd
Registratorer
Domare (ras, asp, PC)

Ansvarig: utses i varje riks/DK/lokal avd
Samordnare i riks Lottie



Artiklar i varje MM,
planering årsvis (vilka
områden)

Årets marsvin




Uppdateras 4 ggr per år
samt bild på några av
djuren, topp samt
nykomlingar



Inlägg om att det
är uppdatering,
bild på någon



Publiceras varje månad



Inlägg om att
rösta inför varje
månad



Finns på hemsidan



Inlägg för att hitta

Totalt samt varje ras för sig

Ansvarig: utses av riks – beslut Jenny
D/webbmaster

Månadstävling



Bilder med teman
Rösta

Ansvarig: Jenny D/webbmaster

Marsvin säljes - önskas


För medlemmar

Ansvarig: Jenny D/webbmaster

Införandeplan:








Bered förändringar på utkast - klart
Beslut i riks inkl ansvarig för planen som helhet – Klart, beslut maj
Utse samordnare/ansvariga – 14/6 (saknas för några funktioner)
Kommunicera beslutet – riks ordf – klart senast 1/6, alla forum samt lokal avd, DK
Samordnarna – kommunicerar med berörda, ansvarar för införande, planering och uppföljning, klart senast 14/6
Revidering av planen – stående punkt på riks dagordning, ansvarig bereder punkten
Uppföljning av planen – stående punkt på riks dagordning, varje samordnare/utsedd ansvarig inom riks ansvarar för sin del

