VERKSAMHETSPLAN 2022

Inledning
Vår brukshundsklubb, har liksom alla andra, tvingats att anpassa verksamheten under de två senaste
åren med anledning av pandemin. Vi har kunnat konstatera att vår verksamhet, som i stora delar
bedrivs utomhus, har kunnat fortgå medan andra typer av verksamheter har drabbats hårt. Antalet
medlemmar i vår klubb har ökat kraftigt under året och vi kan så klart bara spekulera i att möjligheten
eller kravet för många att arbeta hemifrån och minskade möjligheter till resor har föranlett ett ökat
intresse för våra fyrfota vänner.
Hur som helst så har vi idag fler medlemmar än någonsin, något som är oerhört positivt och samtidigt
utmanande för våra kurs- och tävlingsansvariga som har att möta medlemmarnas önskemål.
Under året hoppas vi kunna återgå till ett mera normalt nyttjande av våra klubblokaler med riktiga
möten och utbildningar i grupp. Vår planering bygger på ”business as usual” med en fortsatt
förhoppning om ett lika stort medlemsantal. Vi har budgeterat för kurser och tävlingar på samma nivå
som ett normalt år även om årets första två månader alltjämt är Covid-påverkade.

Övergripande mål
Skanör-Falsterbo Brukshundsklubb är en lokalklubb inom Svenska Brukshundsklubben som har följande
övergripande mål som vi har åtagit oss att följa:
•

sprida kunskap om hund

•

ha friska och funktionsdugliga hundar

•

hundar i människans tjänst

•

öka vår kunskap om hund

•

vara en aktiv organisation.

Prioriterade mål för Skanör-Falsterbo brukshundklubb 2022
Vår klubb arbetar ständigt utifrån Svenska Brukshundsklubbens riktlinjer för att stödja dess
övergripande mål och syften. Vi har för detta verksamhetsår antaget följande prioriterade mål i vårt
fortsatta arbete:
•

Att behålla och öka antalet medlemmar i klubben genom att fortsätta erbjuda utvecklande
kurser och aktiviteter såsom men inte begränsat till informationskvällar.

•

Att behålla och öka antalet instruktörer, tävlingsledare och aktiva medlemmar för att bättre
kunna dela på arbete och ansvar. Instruktörer och funktionärer behöver få stöd och
uppmuntran samt möjlighet till vidareutbildning.

•

Vi vill fortsätta arbeta för att flera ungdomar blir medlemmar och aktiva i klubben.

•

Att fortsätta arbetet med att hitta en långsiktig lösning för klubben behov av näraliggande
övningsområden.

Vision för vår klubb
Skanör-Falsterbo Brukshundklubb är och ska vara en klubb där alla medlemmar ska känna sig välkomna
att trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet. Allt arbete i vår brukshundklubb sker ideellt
vilket betyder att alla måste hjälpas åt och vi har ett gemensamt ansvar för att göra klubben till en
trevlig mötesplats för alla klubbens medlemmar.

Kommittéernas verksamhet:
Klubbens verksamhet bedrivs genom dessa olika kommittéer som har att själv sätta upp mål för sina
respektive delar av vår verksamhet. En verksamhetsplan för varje kommitté ska arbetas fram under
våren 2022 och kommuniceras till klubbens medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen ska fortsätta att utveckla och stötta klubbens verksamhet så att medlemmarna och olika
funktionärer känner sig nöjda med sin klubb oavsett syftet för hundägandet.

