VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2017/2018

VERKSAMHETSFÖRSLAG
Verksamhetsförslag för 2017 och 2018
Brukshundklubbens uppgifter är:
•

Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om
rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet
samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda
hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla
och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för
ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

•

Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga
hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat
avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi
har avelsansvar för. Avelsarbetet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och
presenteras publikt.

•

Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och
utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans
tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda
samhällsnyttiga hundar.

•

Vi ska öka vår kunskap om hund
Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med
forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och
ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om
hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen.

•

Vi ska vara en aktiv organisation
Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och
spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är
större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av
verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hele tiden utvecklas. Brukshundklubben ska
kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande
samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning
för hundens bästa i samhället.

För att lösa dessa uppgifter har SBK Skaraborgsdistriktet satt upp följande mål. Ansvarig för målens
uppfyllnad inom parentes efter målet. I de fall tidsmarkering är angiven på formen 2017/2018 gäller
samma mål både 2017 och 2018.
Målen är framtagna efter influenser av SMARTA modellen.
Mål skall vara:
S pecifikt
M ätbart
A ccepterat
R ealistiskt
T idsbestämt
A nsvarsbestämt
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Brukshundklubbens uppgift är:
Vi ska sprida kunskap om hund
För att kunna sprida kunskap om hund behöver lokalklubbarna instruktörer. För att kunna erbjuda
instruktörer behövs lärare. Både lärare och instruktörer behöver ha vidareutveckling och forum för
utbyte av idéer och erfarenheter.
Följande mål har satts upp:
Fyra (4) D-HUK (Distriktets Hundägarutbildnings kommitté) träffar skall hållas med en närvaro av
3 representanter per träff. En träff skall hållas under våren och en under hösten 2017/2018 plus två
telefonmöten mellan träffarna. (Hundägarutbildning)
Två (2) KUL-träffar (KlubbUtbildningsLedare) skall hållas med en närvaro 10 (av 16
möjliga)utbildningsansvariga per träff. En träff skall hållas under våren och en under hösten
2017/2018. (Hundägarutbildning)
Den i D-HUK ansvarig för lärarna, kontaktar alla lärare och har en träff under hösten 2017/2018.
(Hundägarutbildning)
En (1) lärare utbildas under 2017/2018 i grundmodul för att sedan gå examinationsmodul till
allmänlydnads lärare. (Hundägarutbildning)
En (1) lärare utbildas i Specialsök under 2017. (Hundägarutbildningen)
En (1) lärare utbildas i Spårteknik under 2018. (Hundägarutbildningen)
Fyra (4) lärare skickas till lärarevent 2018. (Hundägarutbildningen)
Två (2) lärare skickas till utvecklingskurs i allmänlydnad hösten 2017. (Hundägarutbildningen)
En (1) Grundmodul med 12 deltagare avslutas våren 2017. (Hundägarutbildningen)
En (1) Grundmodul med 8 deltagare genomförs under 2018. (Hundägarutbildningen)
En (1) Allmänlydnadsmodul med minst 8 deltagare startar under 2017/2018. (Hundägarutbildningen)
En (1) Allmänlydnadsinstruktörsmodul steg 2 med 8 deltagare/modul genomförs under 2017/2018.
(Hundägarutbildning)
En (1) Rallylydnadsinstruktörs modul med minst 6 deltagare genomförs under 2017.
(Hundägarutbildning)
En (1) SBK Instruktör bruks/tävlingslydnads instruktörsutbildning med minst 6 deltagare startas
under 2017. (Hundägarutbildning)
En (1) föreläsningsdag med inriktning mot instruktörer genomförs med minst 34 deltagare
2017/2018 (2 instruktörer per klubb). (Hundägarutbildning)
En (1) föreläsningsdag med inriktning mot rallyinstruktörer genomförs under 2017/2018 med minst
12 deltagare. (Hundägarutbildningen)
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Ett (1) ungdomsläger genomförs under 2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Två (2) personer deltar på Hundägarutbildningskonferensen som C-HUG ordnar 2017/2018.
(Hundägarutbildning)
En (1) Rasutvecklingsträff skall hållas för distriktets rasutvecklingsansvariga under 2017/2018.
(Rasutveckling)

Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
För att få friska och funktionsdugliga hundar är det viktigt med olika provformer för att utröna
hundarnas sundhet och användbarhet. Till detta kopplas även olika tävlingsformer då dessa kräver
att hundarna är friska och sunda för att de skall placera sig väl och fungera under proven på ett sätt
som både är funktionellt och hållbart.
Följande mål har satts upp:
Samordna distriktets tävlingsverksamhet Lydnad och Bruks. (Tävling)
En (1) distriktskonferens för Domare, Tävlingsledare och Tävlingssekreterare kommer att
genomföras under 2017/2018, samt distriktskonferens i Rallylydnad. (Tävling)
Utbilda de funktionärer som behövs i Rallylydnad 2017, Lydnad, Bruks, IPO, Mondioring
2017/2018 då ny regelrevidering kommer att äga rum 2017. (Tävling)
Delta i centrala konferenser i Bruks, IPO, Lydnad och Rallylydnad under 2017/2018. (Tävling)
Kommittémöten kommer att hållas under 2017/2018. (Tävling)
Vid behov anordna licensteori och att vid ansökan om skyddslicens och träningslicens för
mondioring, följa SBK regler angående licensansökan. (Licensgruppen)
Godkänna och utfärda licenser under 2017/2018. (Licensgruppen)
Efter domarkonferensen i 14-15 januari 2017 angående regelrevideringen måste informationsmöten
hållas med skrivare, tävlingssekreterare och instruktörer. (Rallylydnad)
Under förutsättning att underlag finns och att lärare kan ordnas planeras utbildningar enligt nedan:
3 st nya utbildningspaket med aktuell kurslitteratur och kursmaterial kommer att köpas in för att
ersätta de 3 utbildningspaket som avskrevs vid årsmötet 2015. Dessa skulle ha köpts in under 2016
men senarelades då nya anvisningar, regler och utbildningsplaner med ny referenslitteratur var på
väg under 2016. (Rasutveckling)
Ingen (0) kurs Allmän Mentalkunskap (M1), Mera Mentalkunskap (M3), Mentalfigurant MH/MT,
Mentaltestledare MH/MT planeras under 2016 då det inte finns underlag.
Uppdateringskonferens för distriktets mentalfunktionär startades 2015 med syfte att vara årligen
återkommande. Kostnaden för denna konferens kommer att debiteras lika över distriktets klubbar då
alla är beroende av dessa resurser. (Rasutveckling)
En (1) uppdateringskonferens med 30 deltagare genomförs under våren 2017. (Rasutveckling)
En (1) kurs Allmän Mentalkunskap (M 1) med 10 deltagare genomförs vintern/våren 2018.
(Rasutveckling)
En (1) kurs Mera Mentalkunskap (M 3) med 10 deltagare genomförs under vintern/våren 2018.
(Rasutveckling)
En (1) kurs Mentalfigurant MH med 10 deltagare genomförs under 2018. (Rasutveckling)
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En (1) uppdateringskonferens med 30 deltagare genomförs under våren 2018. (Rasutveckling)
Kommentar: Då efterfrågan på kurs sjunkit kraftigt drar vi in kurserna under 2017. Skulle ett
tillräckligt underlag finnas och efterfrågan är stor kan detta beslut omprövas.

Vi ska ha hundar i människans tjänst
Existerande och nya Räddningshundekipage behöver möjligheter för träning och vidareutveckling.
Liknande behov finns för Patrullhund.
Följande mål har satts upp:
Genomföra en (1) patrullhundkurs i internatform med riksintag 2017. (Patrullhund)
Genomföra två (2) kompetenshöjande utbildningar inom patrullhundsdressyr 2017/2018.
(Patrullhund)
Delta i centrala konferenser under 2017/2018. (Patrullhund)
Fortsätta arbeta med rekrytering i samarbete med hemvärnet/Försvarsmaktensamt övriga
frivilligorganisationer (Patrullhund)
Delta i centrala konferenser under 2017/2018. (Räddningshund)

Vi ska öka vår kunskap om hund
För att öka kunskapen om hund är det viktigt att organisationens alla delar följer utvecklingen och
forskningsresultat inom området för hundar, deras skötsel, uppfödning, användningsområden med
mera.
Två (2) representanter deltar vid organisationskonferens rörande organisationsfrågor under
2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Hundägarutbildningsfrågor under
2017/2018. (Hundägarutbildning)
Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Räddningshundfrågor under 2017/2018.
(Räddningshund)
Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Rasutvecklingsfrågor under 2017/2018
(Rasutveckling)
En (1) representant deltar vid centrala konferenser rörande fortsatt arbete rörande MT under 2017.
(Rasutveckling)
Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Tävlingsrelaterade frågor under
2017/2018.(Tävling)
Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Patrullhund under 2017/2018.
(Patrullhund)
Delta med minst en (1) representant vid central kurschefsutbildning rörande Patrullhund under
2017/2018. (Patrullhund)
Delta med minst en (1) representant vid central distriktshelg inriktad mot tjänstehund under
2017/2018. (Patrullhund)
Arrangera minst ett (1) evenemang för att sprida kunskapen om patrullhundsdressyr, för de som inte
är aktiva i dagsläget. (Patrullhund)

Vi ska vara en aktiv organisation
För att kunna vara en aktiv organisation krävs att vi deltar på olika typer av konferenser både inom
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och utom vårt verksamhetsområde. Vi behöver också ha intressanta tävlingsformer som lockar
publik från både egna led och utanför organisationen. Vi måste även upprätthålla en kontakt och
samarbeta med olika myndigheter.
Tre (3) delegater deltar vid SBKs kongress under 2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Minst 6 styrelsemöten genomförs under 2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Minst 2 distriktsmöten samt ett årsmöte genomförs under 2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Två (2) ordförandekonferenser genomförs under 2017/2018. (Distriktsstyrelsen)
Distriktskatalogen hålls uppdaterad med uppgifter om distriktets olika funktionärer under
2017/2018. Alla lokalklubbar ska ha lämnat in aktuella listor senast 1 april respektive år.
(Distriktsstyrelsen)
DM för Patrullhund genomförs under 2017/2018. Under 2017 arrangeras DM i nytt format, över 2
dygn för att främja kamratandan inom verksamhetens aktiva ekipage/funktionärer. (Patrullhund)
DM Lydnad genomförs under 2017/2018. (Tävling)
DM Bruks genomförs under 2017/2018. (Tävling)
DM Rallylydnad genomförs under 2017/2018. (Tävling)
DM Ungdom genomförs under 2017/2018. (Tävling)
Distriktet är indelat i 4 regioner och distriktets Hundägarutbildning(D-HUK) består av en
utbildningsansvarig för distriktet (sammankallande) och en kontaktperson från respektive region.
(Hundägarutbildning)
Arbeta vidare med strukturen för kommittéarbetet inom patrullhundsverksamheten. (Patrullhund)
Distriktet avser att fortsätta arbeta för ett samarbete om agility med lokalklubbarna.
(Distriktsstyrelsen)
Distriktet och lokalklubbarna kommer att på något sätt delta i firandet av SBK:s Hundraårsjubileum
2018.
Vi skall sprida PR och information i våra sociala medier, samt även massmedia. Vara med på
mässor och utställningar för att visa upp vårt breda utbud av kurser och vår stora kunskap om hund
under 2017/2018. (PR/Info)
Målet är att vi skall vara det självklara valet av kursanordnare när man vill utbilda sig själv och sin
hund. Vi har som mål att utöka hemsidan med sökord så att vi blir de som syns först vid en sökning
på webben, www och internet under 2017/2018.(PR/Info)
Vi skall med PR öka vårt medlemsantal i våra lokalklubbar under 2017/2018. (PR/Info)
Vi skall inrikta oss på att rekrytera ungdomar till vår verksamhet under 2017/2018. (PR/Info)
Målet är att delta i nationaldagsfirandet i Karlsborg under 2017/2018. (PR/Info)
Informera om SBK Skaraborgsdistriktet, dess aktiviteter, dess lokalklubbar och annan värdefull
publik information. Genom hemsidan, www.sbkskaraborg.se vara en informationskälla om SBK:s
verksamhet till medlemmarna. Styrelsen och kommittéerna skall tillsammans med hemsidans
webbmaster verka för en förbättrad kommunikation mellan förbundet, distrikt och lokalklubbarna
via hemsidan. Detta genom att hålla hemsidan uppdaterad regelbundet med dokument och bilder.
Utöka hemsidans olika delar för verksamheten under 2017/2018. (webbmaster)
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Budget för 2017 och 2018 SBK Skaraborgsdistriktet
Budget 2017 SBK Skaraborg
Intäkter
Medlemsavgifter
Styrelsen
Agility
PH
RH
Rus
TV
TV/rally
licens
UTB
Läger/ungdom
Årsmötet

Summa intäkter

2017
78 475
0
0
3 000
500
5 000
2 000
0
1 000
41 000
5 000
5 000
140 975

Utfall
2016
83 050
1 174
0
9 822
0
11 875
2 950
1 170
0
92 378
5 000
4 030
211 449

Budget
2016

274 050

25 000
6 000
15 000
0
3 000
500
10 000
31 500
0
1 000
76 600
2 700
10 000
14 000

24 440
4 028
14 800
0
9 822
0
12 417
22 719
1170
895
101 319
2 551
7 815
12 099

25 000
6 000
15 000
0
3 000
500
60 000
26 500
2 000
1 000
176 500
2 700
10 000
14 000

195 300

214 075

342 200

-54 325

-2 626

83 050
0
0
3 000
500
50 000
0
0
0
127 500
5 000
5 000

Kostnader
Styrelsen
Adiminstration
Möten centrala
Agility
PH
RH
RUS
TV
TV/Rally
Licens
UTB
PR/Info
Läger/ungd
Årsmöte

Summa kostnader
Resultat före
ränteintäkter
Ränteintäkter

Årets resultat

0
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Preliminärt budgetförslag 2018
Intäkter Utgifter
Medlemsavgifter
Styrelsen
Administration
Möten centrala
Agility
PH
RH
RUS
TV
TV/Rally
Licens
UTB
PR/Info
Läger/Ungdom
Årsmöte

Summa

Årets resultat

78 475
0
0
0
0
3 000
500
40 000
0
0
0
40 000
0
5 000
7 000

0
25 000
6 000
15 000
0
3 000
500
45 000
21 500
1 000
1 000
84 250
2 700
10 000
14 000

173 975

228 950

-54 975

Kommentar: Det minusresultat som visas är inte hållbart och trenden måste vändas. Vi har inte råd
med så stora minusposter två år i rad och definitivt inte löpande. Vi behöver alla hjälpas åt för att se
till att vi kan få både mer intäkter och hålla tillbaka kostnaderna.
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Till
SBK Skaraborgsdistriktets styrelse

Från
Valberedningen SBK Skaraborgsdistriktet

Detta är SBK Skaraborgsdistriktets Valberednings förslag till val inför SBK Skaraborgsdistriktets
årsmöte 2017.
Förslag till mötesordförande att leda SBK Skaraborgsdistriktets årsmöte är
NN ()
Styrelse

Val 2015/2016

Post

Namn

Period

Namn

Period

Ordförande

Jan-Olof Säll

2016

Jan-Olof Säll

Omval 2017

Kassör

Ulla-Britt Norberg

2015 – 2016

Ulla-Britt Norberg

Omval 2017 – 2018

Vice ordförande

Vakant

2015 – 2016

Vakant

Nyval 2017 – 2018

Sekreterare

Maria Lögdlund

2016 – 2017

?

Fyllnadsval 2017

Ledamot

Arne Våring

2015 – 2016

Arne Våring

Omval 2017 – 2018

Ledamot

Gunilla Römmel

2016 – 2017

Gunilla Römmel

Kvarstår 2017

Ledamot

Jan Åberg

2016 – 2017

Jan Åberg

Kvarstår 2017

Suppleant

Carina Svartling

2016 – 2017

Carina Svartling

Kvarstår 2017

Suppleant

Elisabeth Ekberg

2015 – 2016

?

Ny-/Omval 2017 –
2018

*

Val 2017

Ej föremål för val 2017.

Revisorer

Val 2016

Post

Namn

Period

Namn

Period

Revisor

Katarina Broberger

2016

?

Omval/Nyval 2017

Revisor

Ulla Jansson

2016

Thomas Lindberg

Nyval 2016

Revisorssuppleant

Thomas Lindberg

2016

Vakant

Nyval 2016

Revisorssuppleant

Anetthe Andersson

2016

Anetthe Andersson

Omval 2016

Valberedning

Val 2015/2016

Post

Namn

Period

Namn

Period

Sammankallande

Christer Lundberg
(Skövde)

2016

Mats Andersson
(Tibro)

Nyval 2016

Ledamot

Mats Andersson
(Tibro)

2015 – 2016

NN
(Tomten)

Nyval 2017 – 2018

Ledamot

Karina Ravn
(Tidaholm)

2016 – 2017

Karina Ravn
(Tidaholm)

Kvarstår/Fyllnadsval
2017*

*

Val 2017

Val 2017

Ej föremål för val 2017.
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2017 ska Tomten föreslå en kandidat till Valberedningen för perioden 2017 – 2018. Tibro går upp
till sammankallande.
2018 ska Töreboda föreslå en kandidat till Valberedningen för perioden 2018 – 2019. Tidaholm går
upp till sammankallande.
2019 ska Vara-Grästorp föreslå en kandidat till Valberedningen för perioden 2018 – 2019. Tidaholm
går upp till sammankallande.
Enligt uppdrag,
Christer Lundberg, Valberedningen SBK Skaraborgsdistriktet
Christer Lundberg (sammankallande valberedningen)
Telefon: 0702 – 20 60 85
E-post: christer.lundberg@live.com
Mats Andersson (ledamot)
Telefon: 0708 – 47 74 91
E-post: matte@tibronet.se
Karina Ravn (ledamot)
Telefon: 0733 - 96 97 23
E-post: karina@fartfylldatassar.se
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