
Sölvesborgs Brukshundklubb Mål och inriktning 2022

Övergripande inriktning

● Verka för att Sölvesborgs Brukshundklubb sprider kunskap om hund genom

information och utbildning till hundägare och allmänheten

● Arbeta för en utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar,

rasklubbar, hundungdom, samt SBK centralt då det gäller skapandet och

vidmakthållandet av goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och

hundägandet

● Aktivt delta på aktuella konferenser och andra arrangemang där Sölvesborgs

Brukshundklubbs representation kan komma verksamheten till nytta

● Verka för att Sölvesborgs brukshundklubbs webbsida och Facebook-grupp fungerar

som god informationskanal för medlemmarna

● Stödja medlemmarna i deras arbete med att utveckla dressyrmetoder och träna sina

hundar för ett aktivt och sunt liv för hundarna och hundägare

● Genom långsiktigt strategiskt arbete, höja kvalitet och omfattning på verksamheten

● Arbeta för ökat medlemsantal samt flera aktiva medlemmar i Sölvesborgs

Brukshundklubb

● Öka intresset för tävlingar, prov och utställning samt bidra till att skapa bra

förutsättningar för de tävlande

● Arrangera tävlingar, MH och träningsverksamhet

● Rekrytera samt utbilda ekipage för totalförsvaret liksom för andra samhällsnyttiga

ändamål

● Stimulera utbildningsbehovet för våra medlemmar i samråd med Studiefrämjandet

● Fortsätta arbetet med en förbättrad kommunikation med övriga hund aktörer som

verkar i SBK:s anda
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Målstyrning:

● Öka utbudet av aktiviteter för medlemmarna i Sölvesborgs Brukshundklubb, utöver

kurser och allmän träning ska det finnas andra aktiviteter på klubben

● Öka erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna i Sölvesborgs Brukshundklubb

● Stimulera till att antalet deltagande ekipage från Sölvesborgs Brukshundklubb ökar på

såväl utställningar som prov och tävlingar i förhållande till föregående år

● Öka medlemsantalet i Sölvesborgs Brukshundklubb genom att man som medlem

erbjuds såväl ett stort antal olika aktiviteter som stöd och hjälp med sitt hundägande

● Öka kursutbudet på Sölvesborgs BK samt agera för att fler skall engagera sig som

instruktörer

● Arbeta för att få nya rutiner kring användande och skötsel av dressyrhallen

● Styrelsen kommer under året att följa arbetet i grupper och sektorer och vid behov

genomföra förändring i organisationen om styrelsen anser att så behövs

● Fortlöpande uppdatera styrelsens styrdokument och överlämna detsamma till

nästkommande styrelse

● Utbilda nya funktionärer och fortbilda befintliga

I enlighet med SBK:s stadgar skall Sölvesborgs Brukshundklubb:

- Ansvara för klubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och

andra aktiviteter,

- bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmötet,

- verkställa av medlemsmötet fattade beslut och uppdrag,

- ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,

- avge klubbens årsredovisning till årsmötet,

- auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk,

- utse distriktsombud,

- överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär utan

dröjsmål samt i övrigt sköta klubbens angelägenheter,

- senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om

klubbens sammansättning och om andra viktiga funktioner.
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Verksamhetsplan för aktivitetssektorn 2022
Vi vill väcka intresse för aktiviteter som är spännande och utmanande, utan att det behöver

resultera i tävling eller avancemang.

Vi fortsätter att jobba med aktiviteter där socialt avstånd enkelt kan hållas.

Sammankallande aktivitetssektorn

Johanna Hedlund

Verksamhetsplan för anläggningssektorn 2022
Vi kommer att planera för 2 st fixardagar under året. Vi planerar även för flera fysiska möten

med avstämning kring behov av underhåll/reparationer av stuga och klubbområde.

Det ska sås gräs på lekplatsen, ordnas med dränering vid hallen, dörrar till sekretariatet ska

bytas och nytt låssystem installeras till hallen.

Sektorn kommer att ta fram en rutin för regelbundet underhåll av underlaget i hallen.

Sammankallande anläggningssektorn

Fia Olofsson

Verksamhetsplan för rasutvecklingssektorn 2022
5 helg-MH planeras under året.
Utbildning av figuranter planeras.
Utbildning av testledare kommer att ske, 3 st från klubben och 1 st från RIS.
Kontroll görs mot Distriktet om utbildning av beskrivare kommer att ske under året.

Bertil Hemmingsson och Rebecka Nielsen

RUS- ansvariga

Verksamhetsplan för tjänstehundssektorn 2022
Ny Patrullhundkurs planerad i distriktets regi 2022, kurschef Göte Karlsson.

Blekingedistriktet kommer även att arrangera Hundtjänstskolans ungdomsläger för

patrullhundsintresserade V30. Placering Olofström.

Jörgen Blixt och Anette Rosen kommer åter att söka GU-kontrollantutbildning V32 på

Hundtjänstskolan i Marma. Utbildningen blev omvandlad till KU 2021.

Sammankallande tjänstehundssektorn

Jörgen Blixt
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Verksamhetsplan för tävlingssektorn 2022

Sammankallande tävlingssektorn

Ingrid Malmström

Verksamhetsplan för utbildningssektorn 2022
Datum för vårens kurser släpps den 1 februari, tillsammans med information om hur man
anmäler sig till dessa.

Arbete med webshop pågår (IT) för att underlätta hantering av kursanmälningar samt
kursbetalningar. Detta förväntas vara klart i början av året.

Vi tittar på att anordna ett antal inspirationsdagar då detta har varit ett populärt inslag
föregående år. Detta görs i samarbete med våra instruktörer och Aktivitetssektorn.

Vi kommer även att anordna 2 st instruktörsträffar under året där vi tillsammans med våra
instruktörer ser över kursbehov och sätter datum för kommande kurser.

Sammankallande utbildningssektorn

Fia Olofsson

Verksamhetsplan för Webb/Socialt medium 2022

IT-sektorn jobbar hela tiden med förbättringar av de digital kanaler klubben har.

Vår intention är att ha en informativ och aktuell hemsida med inslag av allt trevligt som

händer på klubben.

Sammankallande Webb/Socialt medium

Johanna Hedlund
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