
 
 

 

VERKSAMHETSPLAN  
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Styrelsen 

Styrelsen ska verka för att: 

 Informera nya medlemmar om SBK´s verksamhet 

 Klubben skall erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter 

 Kommunicera alla aktiviteter i god tid och i lämpliga kanaler 

 Inspirera alla medlemmar att mer aktivt delta i klubbarbetet och särskilt fokusera på att 

behålla medlemmar över längre tid (minska omsättningen) 

 Vidarutveckla klubbandan på alla plan 

 Ta tillvara alla möjligheter att marknadsföra klubben 

 

Förslag till budget 2018 och rambudget för 2019 

Se separata dokument 

Tävlingssektorns verksamhetsplan 2018 

Under 2018 kommer vi arrangera 2 st. tävlingar i agility, 4 st. i Bruks, 2 st. i lydnad och 3 st. i 

Rallylydnad. Dessutom har vi tillsammans med Gagnef- Floda ansvaret för Lag-SM i Rally. 

KM i alla grenar arrangeras i oktober. 

Under sommaren kommer vi att ha ett 3 dagars träningsläger. Det blir gemensam träning samt någon 

form av uppvisning/prova på: här ska alla medlemmar kunna prova en annan gren än den man 

tränar/tävlar i.  

Tävlingssektorn kommer att fortlöpande anordna träningar under vardagskvällar där torsdagarna 

fortsätter vara de dagar då skott förekommer. 

Vi kommer att vidare utbilda funktionärer för att kunna bedriva tävlingsverksamhet. 

Till sist vill vi gärna att alla kommer med egna förslag vad som kan göras. Exempel på detta är 

föreläsningar regelgenomgångar mm.   

 

Hundägarutbildnings sektorn (HUS) Verksamhetsplan 2018 

Under 2018 är följande kurser planerade. 

Valpkurser. 

Allmänlydnadskurser, både grund och fortsättning. 

Agility. 

Vår förhoppning är att vi även kommer att kunna erbjuda någon form av kurs i 

bruksgrenarna och rallylydnad. 



Studiecirkeln i tävlingslydnad fortsätter. 

Under sommaren (v 28) är ett helgläger i lydnad/brukslydnad med Frida Wallen planerad. 

 

Sektorn ska verka för att  

 erbjuda hundägare ett brett utbud av utbildningar, för olika intresseinriktningar och för olika 

stadier i hundlivet. Sektorn ska försöka bibehålla den standard som klubben byggt upp 

gällande kursutbud, och skall bland annat anordna valp-, rally- agility- och allmänlydnads 

kurser 

 kommunicera klubbens kursutbud i god tid och i lämpliga kanaler 

 klubbens utbildningar skall vara av god kvalité 

 erbjuda god medlemsvård 

Utbildning 

 Tre personer (Tina Skyllbäck och Anna Isaksson Sara Nyberg Hansson) fortsätter utbildningen 
till allmänlydnads instruktörer blir klara i mars. Kommer att examineras i april. 

 4 st personer kommer att gå första modulen i instruktörsutbildningen. 

 

Köksgruppen 

Köksgruppen fortsätter sitt arbeete med att  

 Ta fram lämpligt Sortiment och prislista 

 Sköta inköp av mat/godis och städmateral 

 Hantera ekonomin, i samverkan  med kassören, på ett lämpligt sätt. 

 Föra dialog med verksamhetn och styrelsen om kökets öppethållande och bemanning. 

 Fler som kann hjälpa till i köket vid tävlingar. 

Målet för köket är en ekonomi i balans, med ett mindre överskott. Överskottet kan täcka inköp av 

viss utrustning och städmaterial etc. 

Anläggningen 

Styrelsen föreslår att den invändiga upprustningen av klubbhuset fortsätter, i den takt som 

arbetskraft och ekonomi tillåter. Det handlar om uppfräschning av ytskikt i de rum som är kvar (färg 

finns kvar) och utbyte av vissa möbler. Inga större investeringar. 

Utvändigt föreslår vi att trä däcket i husets vinkel, mot nya planen, renoveras. 

 

 


