MÅL
Öka antalet nya medlemmar och behålla
dom gamla
Marknadsföra oss mer
Jobba på Vi-känsla

Aktiviteter Öka antalet nya medlemmar och
behålla dom gamla
Fler prova-på-helger med olika aktiviteter, t ex
SÖK, SPÅR, AGILITY, RALLYLYDNAD…..
Marknadsföra oss mer genom t ex Utställning i
centalhuset, tidningar
Komma på teambildande aktiviteter för att skapa
VI-känsla

Utfall
Vi hade en extra annons i Ljunganbladet när vi kallade till information om Försvarsmaktshunden/Patrullhund.
Tyvärr gav den inte något genomslag vilket kunde utläsas direkt på deltagarantalet på den träffen. I övrigt har
vi inte ökat på vår marknadsföring speciellt mycket. De prova-på-helger som fanns planerat som aktivitet tar vi
med oss in i 2012 då vi under 2011 ej genomförde några. Vår kontakt med tidningar, då främst i lokala
dagspressen har inte varit så stor. Vi kan enbart bättra oss på det området.
När det gäller att jobba på Vi-känslan så har vi försökt att förmedla en känsla av att det är vi alla tillsammans
som gör klubben. Detta har vi gjort på flera sätt. Vi försöker etablera ”Vi träffs och trivs tillsammans” för att
alla ska känna delaktighet. Vi har också etablerat oss på Facebook för att mer direkt nå flera medlemmar. Vår
hemsida är flitigt uppdaterad för att locka fler att ”slinka in” på den. Vi har också försökt involvera och
intressera fler funktionärer, för att fler ska känna delaktighet. Det är viktigt att förmedla budskapet att alla är
viktiga i vårt klubbarbete.

Genomföra DM 2011
Få många medlemmar att känna delaktighet i
planering och genomförande av DM

Aktiviteter Genomföra DM 2011
Förbereda, värva och utbilda funktionärer
Aktivt letande av nya spår och sökmarker.
Noggrann planering av tävlingen och
ansvarsfördelningar.

Utfall
Inför DM 2011 skapade vi en arbetsgrupp där var och en var ansvarig för var sin del av arrangemanget. Nu ställdes två av
grenarna in pga får få anmälda vilket gjorde tävlingen till en något mindre tävling än vad vi brukar ha på brukstorpet då
vi hade färre anmälningar även i Elit klass spår. Nya spårmarker letades upp och även en ny sökruta etablerades under
året. Vi har nu relativt många GPS-spår och även några fler möjliga sökrutor att alternera mellan i vår
tävlingsverksamhet. När det gäller de nya funktionärer vi hoppades både värva och utbilda så var det främst inom
spårläggning vi värvade några nya. I övrigt har vi lyckats öka vår fuktionärsbas något gällande skrivare och kökspersonal.
Vi förmådde ej genomföra någon speciell funktionärsutbildning så där tar vi nya tag under 2012.

Bygga upp en ny MH-bana

Aktiviteter Bygga upp en ny MH-bana
Bestämma ny plats
Kontakta ev. ny markägare
Inventera och ev införskaffa nytt material

Utfall
Tyvärr misslyckades vi med att skaffa lämplig mark för MH varför detta mål är reviderat att gälla för 2012.

Stabil ekonomi
Öka medlemsantalet
Utföra pengainbringande aktiviteter

Aktiviteter Stabil ekonomi
Försöka inbringa kapital på annat sätt än
kursavgifter och medlemsavgifter.

Utfall
Vi har under 2011 lyckats öka antalet medlemmar med en medlem. I skrivande stund pågår en undersökning av om det
främst är gamla medlemmar som försvunnit, eller om vi fått få nya medlemmar eller om det finns någon annan orsak.
Vi har fått in pengar genom bevakning inför Kulturnatten. Vi har sökt och fått bygdemedel för att kunna borra nytt
vatten vilket medför att vi trots en svag ekonomi inte behöver eftersätta det behovet. Detta medför också att vi i större
grad kan hyra ut vårt klubbområde.

