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Övergripande mål inför 2022
Corona-pandemin har under 2021 givit alla föreningar/idrottsklubbar/företag stora problem
och dessa försvinner inte vid 2022 års inträde. Därför har vi i Verksamhetsplanen för 2022
ofta skrivit ”Planera och eventuellt genomföra” tänkt aktivitet.
Regeringens, FHM:s och SBK:s restriktioner får vara vägledande för vad vi kan genomföra.
Alla aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida (www.ronnebybrukshundklubb.se) och
under www.sbktavling.se
Hemsidan kommer att uppdateras så fort vi kunnat fastställa datum och tidpunkt samt hur
aktiviteten ska kunna genomföras.

Styrelsen
Mål:
-

-

Representera klubben i olika forum
Administrera klubbens löpande verksamhet
Sköta ekonomiadministrationen och redovisa på ett tydligt sätt vid möten
Genomföra styrelse- och medlemsmöten med högt deltagarantal varje gång
Skapa goda förutsättningar för klubbens tränings- och tävlingsekipage.
Skapa förutsättningar för att upprätthålla stort antal grund- och fortsättningskurserSkapa trivsel för klubbens alla medlemmar.

Aktiviteter för att nå målen:
-

-

Representera lokalklubben vid distriktsmöten, ordförandemöten mm
Ha det yttersta ansvaret för lokalklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar,
utställningar och andra aktiviteter
Bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte, verkställa av årsmöte fattade beslut och
uppdrag.
Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens samt GDPR.
Avge lokalklubbens årsredovisning till årsmötet.
Utse delegater och suppleanter till distriktsfullmäktige (tidigare kallat distriktsmöte)
Senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om
lokalklubbsstyrelsens sammansättning och andra viktiga funktioner.
Avge yttranden över av förbunds- och distriktsstyrelsen remitterade ärenden.
Upprätthålla en kamratlig och trevlig stämning vid möten så att medlemmar och

styrelseledamöter tycker det är intressant och viktigt att delta.
-

Fördela medel i budgeten så att vissa områden av verksamheten prioriteras vissa år i syfte att
öka intresset för våra olika verksamhetsgrenar
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-

Stödja funktionärsutbildningen så att vi även i framtiden kan ha många instruktörer, domare,
tävlingsledare, skrivare, mentalfiguranter m.fl.
Stödja bildandet av en temagrupp som kan ta tillvara synpunkter och idéer från våra
medlemmar när det gäller att anordna temadagar/kvällar.
Stödja kommittéernas arbete i olika sammanhang så att ledamöterna i de olika kommittéerna
känner ett starkt stöd för sin verksamhet

Hundägarutbildningskommittén - HuKom
Mål
-

Ta emot samtliga som anmäler sig till våra grundkurser. Efter ledartillgång ta in deltagare i
övriga kurser.
Kursdeltagare ska uppleva att de har fått ”verktyg” för att uppfostra och träna sin hund.
Mer än hälften av grundkursdeltagarna ska söka sig till våra fortsättningskurser.

Aktiviteter för att nå målen:
-

-

-

Administrera kurserna på ett korrekt och snabbt sätt.
Se till att hemsidan är uppdaterad med gällande data.
Ha informationsmaterial för kurserna i facken i entrén.
Genom en gemensam kurslitteratur och kursupplägg verka för kvalitetssäkring.
Strävan efter ett öppet klimat mellan ledarna vilket leder till att vi aktivt hjälper och stöttar
varandra i kursverksamheten.
Vidareutveckling av gemensamt PowerPoint material (gjort av Mia Persson) för de
teoretiska genomgångarna vid grundkurser samt vid behov även digital kurshjälp via
Zoom. Pandemins utveckling och restriktioner får avgöra hur vi kan arbeta i vår
kursverksamhet.
Skapa en god stämning på våra kurser för att få deltagarna att fortsätta inom vår
kursverksamhet. Efter avslutad kurs är därför ledarna redo att ge råd om vilken fortsatt kurs
som kan passa varje kursdeltagare. Eller träningsgrupp om det passar.
Följa upp kursvärderingar avseende vad deltagare vill göra i och för klubben.
Vidareutveckla Lånebiblioteket.
Hålla Aktivitetsrundorna aktuella ev. med nya skyltar.
Redovisa sammanställningar årsvis av kursverksamheten kurs/ledare.
Samarbeta med Studiefrämjandet genom att registrera alla kurser och träningsgrupper.
Redovisa alla cirklar som Studiefrämjandet administrerat.
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Funktionärsutvecklingskommittén - FunkUtvKom
Mål:
-

Verka för ledar- och kompetensutbildningar inom hundägarutbildningen.
Verka för allmän funktionärsrekrytering.
Verka för allmän kompetensutveckling.

Aktiviteter för att nå målen:
-

Arrangera ledarträffar inom hundägarutbildningen och – en gång per år – även med övriga
certifierade ledare inom Tävs, Mental, Rally och Agility.
Via lördagsträningar för funktionärer bistå dem i sin egen träning.
Initiera/planera/genomföra ledar- och kompetensutbildningar inom hundägarutbildningen.

Tävlingskommittén
Mål:
-

Genomföra alla tävlingar på ett sådant sätt att vi även under 2022 behåller en mycket
hög kvalitet på klubbens samtliga tävlingar.
Motivera och utbilda klubbmedlemmar att tjänstgöra på klubbens samtliga tävlingar.
Verka för att öka vårt antal av auktoriserade funktionärer.
Vidareutveckla och komplettera befintliga dokumentsamlingar med gällande
bestämmelser, dokumentationer, funktionärslistor mm.
Alla ledande funktionärsbefattningar bör vara tillsatta juni 2022 samt ha tidig och
detaljrik planering inför alla prov under året.
Öka intresset för bruks och lydnadstävlandet

Aktiviteter för att nå målen:
-

-

Ta vara på erfarenheter av genomförda prov genom feedback främst från våra
funktionärer som tjänstgör under proven/tävlingarna
Rekrytera 2–3 personer för utbildning till tävlingsledare bruks 2022
Uppmana alla funktionärer att komma med förslag till förbättringar.
Sammankalla till funktionärsmöten – senast maj 2022
Arrangera träningsläger, träningsdagar, kurser, uppvisningar och föredrag för att öka intresset
för bruks och lydnad
Bjuda in externa instruktörer och föredragshållare för att nå målen
Bättre samarbete med hundägarutbildningskommittén för att tidigare fånga upp intresserade
bruks och lydnadsekipage
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Specialsökkommittén
Mål
Att erbjuda utbildning i specialsök till hundägare på en nivå som gör att ekipagen
- kan tillgodogöra sig tillräcklig kunskap för att kunna delta i SBK:s provform i specialsök
- kunna vidareutveckla sin kunskap i specialsök för privat- och/eller tjänstehundsverksamhet

Aktiviteter för att nå målen
Anordna grundkurs i specialsök under hösten 2022
Anordna fortsättningskurs i specialsök under våren 2022
Aktivera specialsökekipage i träningsgrupper med kontinuerliga träningstillfällen under året
Genomföra föreläsningar och demonstrationer av specialsök inom privat- och
tjänstehundsverksamhet
Vidareutbilda specialsökinstruktörer genom kurser, instruktörsträffar och träningsläger

-

Mentalkommittén
Mål:

-

Att bereda klubbens medlemmar plats på våra MH- och MT-prov, med hänsyn tagen till
centrala bestämmelser.
Att sprida kunskap om och upprätthålla kunskap om hundars mentalitet bland klubbens
funktionärer.
Att sprida kunskap om hundars mentalitet bland våra kursdeltagare

-

Att hålla våra ”banor” i gott skick
Att utbilda nya figuranter
Att se till att våra funktionärer är uppdaterade och får möjlighet till vidareutbildning.

-

Aktiviteter för att nå målen:
-

Anordna MH och MT vid minst två tillfällen vardera under året
Anordna temakvällar i mentalkunskap
Utbilda funktionärer samt ansvara för att ständig fortbildning sker
Ha en fortlöpande kontakt med Stuga Ute för hjälp med våra banor
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Agilitykommittén
Mål:
-

-

Att genomföra en officiell tävling 30/5 2022.
Fånga upp fler agilityintresserade.
Verka för att få fram nya tävlingsekipage.
Att hålla grundkurs, fortsättningskurs och tävlingskurs vår och höst.
Kommittémöten planeras efter hand. Extra träffar inför tävling.
Utbilda fler instruktörer.
Utöka vår hinderpark med en mur och nytt A-hinder.

Aktiviteter för att nå målen:
-

Anordna kurser i agility: grund-, fortsättnings-, och tävlingskurs.
Fortsätta att ha en bana uppställd veckovis med avstämning för gräsklippning.
Utbilda Annie till instruktör.

Rallylydnadskommittén
Mål
- Fortsatt kursverksamhet för att tillvarata och utveckla intresset för rallylydnad.
- Gemensamma träningsdagar där var och en ansvarar för sin egen träning.
Alla hjälper således varandra med träning utan att någon är instruktör.
- Behålla antalet funktionärer inom Rallylydnad.
- Få fler auktoriserade funktionärer.
- Öka intresset för tävlande i Rallylydnad.
Aktiviteter för att nå målen
-

Planera och eventuellt anordna grund- och fortsättningskurs under vår och höst.
Planera och eventuellt genomföra officiella tävlingar 14 maj och 17 september
Utbilda skrivare.
Utbilda tävlingssekreterare.
Vid förfrågan stötta och hjälpa ekipage som vill ut och tävla eller vill ha hjälp inför start i
ny klass
Marknadsföra de gemensamma träningsdagarna via hem- och Facebook-sidan.
Uppmuntra nya rallylydnadsekipage att bilda träningsgrupper.
Planera och eventuellt anordna en rallylydnadsdag (aktivitetsdag) under året.
Anordna ett Rally-camp helgen den 28-31 juli 2022.
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Stuga Ute
Mål:
-

Hålla planer, parkering och utebelysning i minst samma skick som under 2021.
Hålla samma standard på inne städningen som under 2021.
Upprätthålla det stora deltagarantalet på städdagarna.

Aktiviteter för att nå målen:
Planer, diken, skog:
- Ronneby kommun fäller träd längs området ”bananen” för att eliminera risker med fallande
träd
- Gräsklippning enligt rutin
- Dikesröjning avses upphandlas av entreprenör
Städdagar:
- Vi avser att kalla till städdagar i april och augusti på samma sätt som under 2021
Städning klubbstuga:
- Nya städlistor ges ut efter hand

Stuga inne
Mål
-

att se till att det finns fungerande utrustning i köket
att köpa in förnödenheter inför kurser och möten

Distriktsombudskommittén
Mål:
- Stödja kommunikations- och informationsflödet mellan SBK Blekingedistrikt och Ronneby
Brukshundklubbs medlemmar.

Aktiviteter för att nå målen.
- Delta som klubbens delegater vid Blekingedistriktets distriktsmöten.
- Gemensamt förbereda ärenden inför distriktsmöten efter distriktsstyrelsens föreslagna
-

dagordning.
Förmedla information gällande distriktsmöten till klubbstyrelsen och till klubbens medlemmar.
Informera klubbens medlemmar, via hemsida och sociala medier, om innehåll i
kommunikationsflödet mellan SBK centralt och Blekingedistriktet.
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Sociala media
Mål
- Stödja kommunikations- och informationsflödet mellan Ronneby Brukshundklubbs medlemmar,
styrelsen och klubbens olika kommittéer.

Aktiviteter för att nå målen
Facebook
- Lägga ut datum för händelser i klubben
- Bjuda in till kurser och tävlingar
- Gratulera medlemmars framgångar på tävlingsbanorna
Instagram
Hemsidan
- Ständigt hålla hemsidan uppdaterad med kursinnehåll, händelser, ändringar i kommittéerna och
-

tävlingsresultat.
Kalla till möten.
Lägga ut aktuella dokument inför års- och medlemsmöten.
Visa våra sponsorer.

Ronneby 220115
Styrelsen för Ronneby Brukshundklubb
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