Verksamhetens mål Västra Medelpad 2019 – 2022
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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, kurser,
medlemsökning som ekonomisk stabilitet.
Verksamhetsmål:
2018 – 2022 Öka medlemsantalet med 5 medlemmar årligen
(startläge 91 medlemmar) (2018: 112 medlemmar)
✓ 2018 Öka antalet genomförda kurser till 10 kurser med minst 70 deltagare totalt sett.

2019 Få ekonomi i god balans så vi kan driva klubbens fasta utgifter under ett år.
2020 Aktivitetsmål: starta 5 nya hundverksamheter.
Genomföra en inofficiell utställning
Skapa en ännu mer balanserad ekonomi.
2021 Ha skapat underlag för att utbilda två nya instruktörer samt
skapat underlag för att utbilda tre nya tävlingsledare och tre nya
tävlingssekreterare
2022 Ha återkommande påfyllnadsutbildningar för de funktionärer
som hjälper till
Känneteckensmål:
2019 - 2022 Klubben ska åter kännetecknas av en god och stabil
ekonomi där klubbens samlade ekonomi i princip kan driva de fasta
kostnaderna under ett år.
Viljan att medverka i våra arrangemang är hög.
Västra Medelpads Brukshundklubb kännetecknas av att vi träffs
och trivs tillsammans.
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Undersöka möjligheten att ha kurser med olika upplägg, både
gällande tidsomfång och intensitet.
Skapa kontaktlistor inom olika områden för att enklare kunna
kontakta de som anmält intresse.
Öka funktionärsutbildning samt skapa träningsgrupper
Attityd- och intresseundersökning
Befintliga funktionärer som resurs
Information om klubben på många nivåer och i många medier
Organisera ansvariga projektgrupper inom olika frågor och
verksamheter som går utanför den ordinarie organisationen och då
underlättar för densamma. Övergripande ansvarig i styrelsen
Årliga mätningar för att säkerställa startvärdet samt följa upp de
mål som finns.
Nyttan blir att fler personer får vetskap om klubbens verksamheter
och involveras i klubbens gemenskap vilket ger fler medlemmar
och gör klubben livskraftigare.

