Verksamhetsplan för 2014
STYRELSENS PLAN, MÅLSTYRNING Västra Medelpad 2012 - 2017
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Västra Medelpads Brukshundklubb ska öka intresset för sin
verksamhet för sina medlemmar och blivande medlemmar för att
klubben ska kunna växa och involvera fler intresserade personer
som i förlängningen ger en livskraftigare klubb.
Dessa mål omfattar såväl ökning av funktionärer, medlemsökning
som ekonomisk stabilitet.
Verksamhetsmål:
2012 Skapa förutsättningar för att lätt kunna anmäla sitt intresse
att hjälpa till.
2012 Öka medlemsantalet med 10 %, ca 12 nya medlemmar från
startvärdet dec 2011 (127 medlemmar)
2013 Ha skapat olika mejlgrupper för olika intresseområden
2014 Ha återkommande funktionärsutbildningar
2014 Öka medlemsantalet med 20%, ca 25 nya medlemmar från
startvärdet dec 2011. (127 medlemmar)
2014 Ha skapat underlag för att utbilda tre nya tävlingsledare och
tre nya tävlingssekreterare
2015 Ha skapat underlag för att utbilda fem nya instruktörer
2016 Ha återkommande påfyllnadsutbildningar för de
funktionärer som hjälper till
Känneteckensmål:
2017 Klubben kännetecknas av en god och stabil ekonomi där
klubbens samlade ekonomi i princip kan driva de fasta
kostnaderna under ett år.
Västra Medelpads Brukshundklubb kännetecknas av att vi träffs
och trivs tillsammans.
Viljan att medverka i våra arrangemang är hög.
 Undersöka viljan att hjälpa till och underlätta möjligheten
att anmäla sig.
 Skapa mejllistor inom olika funktionärer för att enklare
kunna kontakta de som anmält intresse.
 Funktionärsutbildning
 Skapa träningsgrupper
 Attityd- och intresseundersökning
 Befintliga funktionärer som resurs
 Information om klubben på många nivåer
Arbetsgrupper specifika inom respektive verksamhet där satsning
kan ske på olika områden olika år.
Övergripande ansvarig i styrelsen
Eventuellt fler resurspersoner
Kontinuerliga mätningar för att säkerställa startvärdet samt följa
upp de mål som finns.
Nyttan blir att fler medlemmar får vetskap om klubbens
verksamheter och involveras i klubbens gemenskap vilket gör
klubben livskraftigare.

Tävlingssektorns plan
Genomföra de ansökta tävlingarna vilka är:
3 st rallylydnadstävlingar
5 st lydnadsklasstävlingar
3 st spårtävlingar
2 st söktävlingar
1 st appelltävling
Målsättning för året:
Syfte: Öka antalet funktionärer och antalet tävlande samt bredda funktionärskompetensen för att
få fler medhjälpare på våra tävlingar.
Inriktning: Utbilda fler funktionärer.
Medel: Funktionärsutbildning
Organisation: Tävlingssektorn ansvarar för detta mål.
Nytta: Fler kompetenta tävlingsfunktionärer

Hundägarutbildningsektorns plan
Måluppfyllelse 2013
Målet för året var att fortsätta gå igenom kurslitteratur och då gällande fortsättningskurser.
Detta har inte hunnits med men ligger då som mål för 2014. Vi har arbetat fram ett förslag på
kursplan för grundläggande kurser som är ute på beredning men som inte lagts fram för beslut
ännu. Arbetet med att kvalitetssäkra våra utbildningar kommer att fortgå.
Förkunskapskrav för fortsättningskurser är diskuterade och fastställda.
Målsättning för 2014:
Hundägarutbildningssektorns mål för kurserksamheten är att kunna genomföra nio reguljära
kurser.
Syfte: Förutom ordinarie kursverksamhet även arrangera helgkurser för att erbjuda medlemmar
som gått de grundläggande kurserna en fortsatt utbildning.
Inrtiktning: HUS kommer erbjuda minst tre helgkurser under året.
Medel: Att erbjuda helgkurs i exempelvis spår, sök och agility mm.
Organisation: Hundägarutbildningssektorn ansvarar för detta mål.
Nytta: Medlemmarna erbjuds fortsatt utbildning och blir kvar i verksamheten längre.
Hundägarutbildningssektorns mål för instruktörer: Kommer att fortsätta genomgången av litteratur
till våra kurser. Dessutom pågår ett arbete med att skriva kursplaner till alla kurser för att
kvalitetssäkra nivåerna. Givetvis kommer våra kurser att genomföras vid behov så fort instruktörer
finns tillgängliga.
Målsättning för 2014:
Kurslitteratur och kursplaner kommer att granskas.
Syfte: För att garantera en viss nivå på alla kurser.
Inriktning: att gå igenom kurslitteratur för våra fortsättningskurser och att skriva ner kursplaner för
våra grundläggande utbildningar
Medel: Instruktörsträffar och diskussioner kring nivåer i våra utbildningar. Litteraturträffar för att gå
igenom ny litteratur.
Organisation: Hundägarutbildningssektorn ansvarar för detta mål.
Nytta: Klubben kan kvalitetssäkra nivåerna i kurser för våra kursdeltagare.

Rasutvecklingssektorns plan
Målsättning för 2014:
Syfte: Sektorn skall upprätthålla vår mh-verkamhet för att främst kunna tillgodose våra
medlemmars behov av mentalbeskrivning men även om möjlighet finns kunna erbjuda andra
ekipage plats.
Inriktning: Vi kommer att hålla minst 80 % av våra figuranter i gång och på så sätt bibehålla en bra
kvalitet på våra beskrivningar.
Medel: Bedriva MH-verksamhet.
Organisation: Rasutvecklingssektorn ansvarar för denna målsättning.
Nytta: Fler behöriga funktionärer ökar möjligheten för klubben att bedriva mentalverksamhet och
tillgodose medlemmarnas behov.

Fastighetskommitténs plan
Målsättning för 2014:
Underhållsmålning av fastigheten.
Syfte: Fastighetskommittén ska underhålla fastigheten för att skapa en så trivsam och hållbar miljö
som möjligt.
Medel: Målet är att åtminstonde en av husen ska målas under året.
Organisation: Fastighetskommittén ansvarar för detta mål
Nytta: Det skapas en så trivsam som hållbar miljö som mäjligt.
Målsättning för 2014:
Handikappsanpassa klubbstugan
Syfte: Göra klubben tillgänglig för så många människor som möjligt.
Medel: Under året ska ombyggnation av toalett och byte av altandörr i huvudstugan göras.
Organisation: Fastighetskommittén har övergripande ansvar för detta
Nytta: Göra klubbens lokaler tillgänglig för alla och därmed kunna erbjuda hundägarutbildning för
ALLA, vilket leder till ökat medlemsantalet.

Kökskommitténs plan
Kommittén kommer under det kommande året att ha ungefär samma verksamhet som under
föregående år, dvs att ordna mat vid större evenemang samt att ordna så att fikabröd finns till
försäljning vid våra kurser och tävlingar. Vi kommer dessutom att försöka öka antalet ledamöter i
kommittén och/eller öka antalet personer som kan vara villiga att hjälpa till vid våra arrangemang.
Målsättning för 2014:
Bibehålla kvaliten och det goda ryktet vid våra arrangemang.
Syfte: Kökskommittén kommer att bibehålla en hög nivå så att medlemmar, funktionärer och andra
besökare fortsätter att vilja träffas och trivas på vår klubb.
Medel: Få fler att vilja hjälpa till i köket med bakning och service
Organisation: Kökskommittén ansvarar för detta mål
Nytta: Fler kommer att besöka oss för att träffas och trivas på VMBK,
såväl tävlande som medlemmar..

Januari
12

Söndag

Styrelsemöte kl. 18.00

Lördag
Lördag

Årsmöte med efterföljande årsmötes supé
Styrelsemöte
Manusstopp Medlemsblad

Mars
2
15
I slutet

Söndag
Lördag
Helgdag

Styrelsemöte kl. 18.00
Rallylydnadstävling N, F, A, M
Bakdag i klubbstugan, alla välkomna att hjälpa till

April
6
12

Söndag
Lördag

Styrelsemöte
Lydnadstävling klass 1-Elit.

Torsdag
Söndag
Söndag
Lördag
Söndag
Torsdag

Vårstädning ute och inne på klubben.
Medlemsmöte PREL
Styrelsemöte kl. 18.00
Spår Lkl-Hkl.
Sök Lkl-Ekl.
Hunden Dag
Manusstopp Medlemsblad

Juni
1
25

Söndag
Onsdag

Styrelsemöte kl. 18.00
Lydnadstävling klass 1-Elit

Juli

SOMMAR

Augusti
1
2
3
10
30
Sista

Fredag
Lördag
Söndag
Söndag
Lördag

Lydnadstävling klass 1-Elit, Sök Lkl-Ekl.
Spår Lkl, Ekl
Spår Hkl
Styrelsemöte kl. 18.00
Lydnadstävling klass 1-Elit, Appelltävling spår och sök.
Manusstopp Medlemsblad

September
7
7
20

Söndag
Söndag
Lördag

Medlemsmöte PREL
Styrelsemöte kl. 18.00
Rallylydnad N, F, A, M

Oktober
4
5
31

Söndag
Fredag

Lydnadstävling klass 1-Elit
Styrelsemöte kl. 18.00
Lydnadstävling klass 1-Elit. Kväll

November
2

Söndag

Styrelsemöte kl. 18.00

December
7
7

Söndag
Söndag

Styrelsemöte kl. 18.00
Manusstopp Medlemsblad

Februari
22
22
28

Maj
1
4
4
24
25
29
Sista

