MÅLUPPFYLLELSE
Syftet med vårt långsiktiga mål (fram till 2017) är att:
VMBK ska öka intresset för verksamheten för sina medlemmar och blivande medlemmar
för att klubben ska kunna växa och involvera fler intresserade personer som i
förlängningen ger en livskraftigare klubb.
Inriktningen/målen för 2014 har varit:
 Ha återkommande funktionärsutbildningar
 Öka medlemsantalet med 20%, ca 25 nya medlemmar från startvärdet dec 2011.
(127 medlemmar) = 152 medlemmar
 Ha skapat underlag för att utbilda fem nya instruktörer
Medel vi har sagt att vi kan jobba med är:
 Undersöka viljan att hjälpa till och underlätta möjligheten att anmäla sig.
 Skapa meillistor inom olika funktionärsgrupper 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
Måluppfyllelse:
 Ha återkommande funktionärsutbildningar
Detta mål har vi inte lyckats nå, vi har inte kunnat identifiera tillräckligt många
intresserade för att ha återkommande funktionärsutbildningar.
 Öka medlemsantalet med 20%, ca 25 nya medlemmar från startvärdet dec 2011.
(127 medlemmar) = 152 medlemmar
Vi har inte lyckats uppfylla våra mål när det gäller medlemsrekrytering. Trots att vi
försökt arrangera fler olika aktiviteter, som tex Hundens Dag, Vinterträning i Mejeriet
mm, har inte medlemsantalet ökat i takt med målsättningen.
 Ha skapat underlag för att utbilda fem nya instruktörer
Detta är ett mål som vi heller inte nått. Underlaget vi har just nu är 2 personer. Trots att
vi har detta mål vill vi även vara grundliga i våra val av instruktörer så att vi undviker att
utbilda personer som sedan inte blir verksamma i klubben.
Med denna redovisning visar vi att vi spände bågen för hårt och lyckades inte nå upp till
våra mål. Våra mål är dessutom tätt sammanlänkande. Med fler instruktörer kan vi ha
fler kurser vilket ger oss fler medlemmar osv.
Det är nu dags för en större revidering av våra uppsatta mål. Den nivå vi satte upp var
i vissa delar alltför hög. Men detta till trots anser vi att vi ska ha mål som inspirerar oss
till nya utmaningar.

FASTIGHETSKOMMITTÉNS MÅLUPPFYLLELSE
Mål för 2014
Underhållsmålning av fastigheten
Då året har inneburit oplanerade arbeten, såsom jobb med t ex gräsklipparen, har 2014
års mål med att underhålls-måla minst en av stugorna ej kunnat utföras och ligger därför
kvar till 2015.
Mål för 2014
Handikappsanpassa klubbstugan
Den planerade handikappsanpassningen är gjord och en ny fin toalett finns.
Dörr till altanen är bytt och med det är detta mål utfört.

KÖKSKOMMITTÉN MÅLUPPFYLLELSE
Mål för 2014
Bibehålla kvalitén och det goda ryktet vid våra arrangemang
Vi har under året hållit hög kvalitet på våra tjänster. Vi har inte fått fler i kommittén men
vi har haft fler som hjälpt till under året.

RASUTVECKLINGSSEKTORNS MÅLUPPFYLLELSE
Mål för 2014
Sektorn skall upprätthålla vår mh-verksamhet för att främst kunna tillgodose våra
medlemmars behov av mentalbeskrivning men även om möjligheten finns kunna
erbjuda andra ekipage plats.
Få anmälningar som ledde till att vi fick ställa in planerade beskrivningar på hösten,
bevisar att vi nådde upp till vårt satta mål, att tillgodose alla medlemmar med MH.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORNS MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelse 2014
Hundägarutbildningssektorns mål för kursverksamheten är att kunna genomföra nio
reguljära kurser
Detta har ej uppnåtts men ligger då kvar som mål inför 2015.
Sektorns mål för instruktörer var att fortsätta genomgången av kurslitteratur samt att
skriva kursplaner till alla kurser för att kvalitetssäkra nivåerna.
Detta kommer fortlöpa även under 2015.

TÄVLINGSSEKTORNS MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelse för 2014
Öka antalet funktionärer och antalet tävlande samt bredda funktionärskompetensen för
att få fler medhjälpare på våra tävlingar.
Vi har utbildat en tävlingsledare i lydnad.
Vi hade några nya funktionärer samt biträdande tävlingsledare under året.
Vi tappade en tävlingsdag i rallylydnad pga av krock med SM i rallylydnad.

