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1 Ekonomi 

Vi ska fortsatt arbeta aktivt på att sänka våra fasta och rörliga kostnader samt utnyttja 
möjligheten att söka bidrag från olika fonder och kommunen. Vi har som tidigare stor 
konkurrens från privata hundskolor vilket påverkar vår ekonomi. Tack alla ni som arbetar 
ideellt för vår klubb, ni är en stor tillgång. 

2 Kurser 

Klubben ska utbilda hundägare och tävlingsekipage, vidareutbilda och uppmuntra våra 
instruktörer, handledare och medhjälpare. Kursverksamheten ska utvecklas och utökas, 
exempelvis genom att hålla kurser i specialsök, bl. a. i den nya grenen nosework. Vi ska 
kunna tillhandahålla de kurser som passar dagens samhälle och hundägarnas krav på ett 
varierat kursutbud. Om möjligt få igång kursverksamhet året runt och ha träningsmöjligheter 
inomhus. Traditionella brukshundsgrenar skall givetvis ha ett stort utrymme. 

3 Medlem 

Vi ska erbjuda en bred och uppdaterad verksamhet, satsa på vår framtid genom utökad 
ungdomsverksamhet. Klubben ska satsa på tävlingsverksamhet, skapa aktiviteter genom till 
exempel föreläsningar och aktivitetskvällar. Genomströmningen av medlemmar ska minska 
genom ett bra och varierat kursutbud. Vi ska värna om att behålla ett välkomnande klimat 
speciellt för nya medlemmar. Hemsidan ska vara tydlig, informativ och aktuell. Som medlem 
får man bland annat tidningen Brukshunden, tillgång till hela anläggningen året runt samt har 
rabatt hos flera affärer. 

Som medlem och om du är intresserad, kan du få möjlighet att utbilda dig till instruktör, 
tävlingsledare, domare, ringsekreterare etc. 

Du kan skaffa dig nya träningskompisar som delar just dina intressen.  

4 Beslutshantering 

Klubben ska ha en fungerande intern kommunikation och snabba beslutsvägar. 
Medlemmarna ska få information via vår hemsida och Facebook. Där läggs information ut 
från styrelse, utskott, Skaraborgsdistriktet och Svenska Brukshundklubben centralt. 
Strukturen inom och mellan utskotten och styrelsen ska ha en god samordning. 

5 Målsättning 

Klubben ska ha minst 275 medlemmar den 31 december 2016 och vi skall försöka utöka 
antalet aktiva medlemmar. Vi ska bli en av de mest attraktiva brukshundklubbarna i 
Skaraborg. Aktiveringsbanan ska färdigställas under året. 


