
               VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

   Verksamhetsförslag för 2014 och 2015
   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 hund- 
      ägare 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 verksam- 
      heten ska vi se till att Brukshundklubben hele tiden utvecklas. Brukshundklubben ska känne- 
      tecknas 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 
      2014/2015 gäller samma mål både 2014 och 2015. 
      Målen är framtagna efter influenser av SMART modellen. 
      Mål skall vara:                                                                                                                         
      S pecifikt 
      M ätbart
      A ccepterat 
      R ealistiskt 
      T idsbestämt 
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   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: 

   Två (2) D-HUK (Distriktets Hundägarutbildningskommitté) träffar skall hållas med en närvaro 
   av 3 representanter per träff. En träff skall hållas under våren och en under hösten 2014/2015. 
   (Hundägarutbildning)

   Två (2) KUL-träffar (KlubbUtbildningsLedare) skall hållas med en närvaro 14 (av 17 möjliga)
    utbildningsansvariga per träff. En träff skall hållas under våren och en under hösten 2014/2015.
   (Hundägarutbildning) 

    Den i D-HUK ansvarig för lärarna, kontaktar alla lärarna per telefon och eller mejl under hösten.
    2014/2015. (Hundägarutbildning)

   Sex (6) lärare skall delta i  lärarkonvent i oktober 2014. (Hundägarutbildning) 

   En (1) lärare utbildas under 2015. (Hundägarutbildning)

   Två (2) grundmoduler med 16 deltagare genomförs under hösten 2014/2015.
   (Hundägarutbildning) 

   En (1) Allmänlydnadsinstruktörsmodul med 8 deltagare per utbildning genomförs under 2014/
   2015. (Hundägarutbildning)

   Två (2) Rallylydnadsinstruktörsmoduler med 8 deltagare per utbildning genomförs under 2014. 
   En säljs till Närkedistriktet under våren. (Hundägarutbildning)

   En (1) Rallylydnadsinstruktörsmodul med 8 deltagare genomförs under 2015.
   (Hundägarutbildning) 

   En (1) SBK Instruktör bruks/tävlingslydnad utbildning med 6 deltagare avslutas under 2014.
   (Hundägarutbildning)
   
   En (1) SBK Instruktör bruks/tävlingslydnads utbildning med minst 7 deltagare genom-
   förs under 2015. (Hundägarutbildning)

   En (1) M1 med 10 deltagare genomförs under 2014/2015 i samarbete med RUS.  
   (Hundägarutbildning)

   En (1) föreläsningsdag med inriktning mot instruktörer genomförs med minst 34 deltagare 
   (2 instruktörer per klubb) 2014/2015. (Hundägarutbildning)

   Två (2) personer deltar på Hundägarutbildningskonferensen som C-HUG ordnar 2014/2015.
   (Hundägarutbildning)                                                                                                                
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   Distriktet är indelat i 4 regioner. Varje region ska utse en representant som ska representera sin
   region på möten med D-HUK minst en gång per år. (Hundägarutbildning)

   En (1) Rasutvecklingsträff skall hållas för distriktets rasutvecklingsansvariga under 2014/2015.
   (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 2014/2015, samt distriktskonferens i Rallylydnad. (Tävling) 
  
   En (1) Lydnadsdomarutbildning med start februari 2013. (Tävling)
   
   En (1) Bruksdomarutbildning slutförs under 2014. (Tävling) 
   
   Utbilda de funktionärer som behövs i Rallylydnad 2014/2015. (Tävling)

   Deltaga i centrala konferenser i Bruks, Lydnad och Rallylydnad under 2014/2015. (Tävling)

   Fyra (4) kommittémöten kommer att hållas under 2014/2015. (Tävling)

   Vid behov anordna utbildningar för tävlingsverksamhet under 2014/2015. (Tävling)
   
   Tre (3) distriktsmöten för Agilityrelaterade frågor genomförs under 2014/2015. (Agility)     
  
    Arrangera Nybörjarcupen med 4-5 deltävlingar och en final under 2014/2015. (Agility) 

   Deltaga i Agilityrelaterade konferenser under 2014/2015. (Agility)

   Samordna teoriutbildningar för skyddsekipage under 2014/2015. Målet är att ha två teoriutbild -
   ningar under året, en på våren och en på hösten. (Licensgruppen) 

   Anordna träff för tävlingsfiguranter svensk skydd  under 2014/2015. (Licensgruppen) 
   
   Anordna minst en träff för träningsansvariga inom distriktet under 2014/2015.
   (Licensgruppen) 

   Löpande utfärda de licensansökningar som kommer in för bedömning. (Licensgruppen)

   Under förutsättning att underlag finns och att lärare kan ordnas planeras utbildningar enligt 
   nedan:
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   En(1) kurs Mentalfigurant MH  med 8 deltagare genomförs under hösten 2014. (Rasutveckling)

   En (1) kurs Mera Mentalkunskap (m³) med 10 deltagare genomförs under hösten/vintern 2014/
   2015. (Rasutveckling)

   Två (2) kurser Mentalfigurant MH med 8 deltagare genomförs under 2015. (Rasutveckling)

   En (1) kurs mentaltestledare MH med 6 deltagare genomförs under 2015. (Rasutveckling)

   Finns underlag och resurser för ytterligare utbildningsinsatser kommer dessa att planeras och 
   genomföras. (Rasutveckling)

   Med start 2015 eller 2016 planeras årliga gemensamma uppdateringskonferenser inom distriktet 
   för våra funktionärer. 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 2015. (Rasutveckling) 

   Kommentar: Då vi sett ett ökat tryck där lokalklubbarna har fler elever de vill ha utbildade sam-
   tidigt har de uppmuntrats att arrangera egna kurser. Detta påverkar naturligtvis antalet kurser i 
   distriktets regi, men man kan få större utväxling för de klubbar som behöver flera funktionärer
   samtidigt.                             /Christer Lundberg, sammankallande D-RUS Skaraborgsdistriktet.
                                                                                                                                                        
   Vi ska ha hundar i människans tjänst  
   Existerande och nya Räddningshundekipage behöver möjligheter för träning och vidare- 
   utveckling. Liknande behov finns för Patrullhund. 

   Följande mål har satts upp: 
  
   Anordna informationskvällar under 2014. (Räddningshund) 

   Räddningshundskurs genomförs under 2015 om medel från MSB erhålls. (Räddningshund)

   Deltaga i centrala konferenser under 2014/2015. (Räddningshund)

   Deltaga i centrala konferenser under 2014/2015. (Patrullhund)
  
   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 
   2014/2015. (Distriktsstyrelsen)  

   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Hundägarutbildningsfrågor under 
   2014/2015. (Hundägarutbildning) 
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   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Räddningshundfrågor under    
   2014/2015. (Räddningshund) 

   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Patrullhund under 2014/2015. 
   (Patrullhund) 

   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Rasutvecklingsfrågor under 2014/2015
   (Rasutveckling) 

   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Tävlingsrelaterade frågor under 
   2014/2015.(Tävling) 

   Två (2) representanter deltar vid central konferens rörande Agilityrelaterade frågor under 
   2014/2015.(Agility) 

   Vi ska vara en aktiv organisation 
   För att kunna vara en aktiv organisation krävs att vi deltar på olika typer av konferenser både 
   inom 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. 

   Två (2) delegater deltar vid SBKs kongress under 2014/2015. (Distriktsstyrelsen) 
   
   Minst 6 styrelsemöten genomförs under 2014/2015. (Distriktsstyrelsen) 
   
   Minst 2 distriktsmöten samt ett årsmöte genomförs under 2014/2015. (Distriktsstyrelsen) 
   En (1) ordförandekonferens genomförs under 2014/2015. (Distriktsstyrelsen) 
  
    Distriktskatalogen hålls uppdaterad med uppgifter om distriktets olika funktionärer under 
   2014/2015. Alla lokalklubbar ska ha lämnat in aktuella listor senast 1 april respektive år.
   (Distriktsstyrelsen)  
   
   DM för Patrullhund genomförs under 2014/2015. (Patrullhund)  
   DM för Räddningshund genomförs under 2014/2015. (Räddningshund) 
   DM Lydnad genomförs under 2014/2015. (Tävling) 
   DM Bruks genomförs under 2014/2015. (Tävling) 
   DM Agility genomförs under 2014/2015. (Agility) 
   DM Rallylydnad genomförs under 2014/2015.  (Tävling) 
   DM Ungdom genomförs under 2014/2015. (Tävling)  

   Distriktet är indelat i 4 regioner och distriktets Hundägarutbildning(D-HUS) består av en utbild- 
   ningsansvarig för distriktet (sammankallande) och en kontaktperson från respektive region. 
   (Hundägarutbildning) 

   Informera om SBK Skaraborgsdistriktet, dess aktiviteter, dess lokalklubbar och annan värdefull 
   publik information. Genom hemsidan www.sbkskaraborg.se vara en informationskälla om 
   SBKs verksamhet till medlemmarn. Styrelsen och kommitte'erna skall tillsammans med hem- 
   sidans webbmaster verka för en förbättrad kommunikation mellan förbundet, distrikt och lokal- 
   klubbarna via hemsidan. Detta genom att hålla hemsidan uppdaterad inom 24 timmar ang. doku-
   ment, undantag för bilder. Utöka hemsidans olika delar för verksamheten.                              5.

http://www.sbkskaraborg.se/
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   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. 
   Målet är att vi skall vara det självklara valet av kursanordnare när man vill utbilda sig själv och 
   sin hund. Vi skall utöka hemsidan med sökord så att vi blir de som syns först vid en sökning på
   webben, www och internet.
   Vi skall med PR öka vårt medlemsantal i våra lokalklubbar.
   Vi skall inrikta oss på att rekrytera ungdomar till vår verksamhet.
   Att 2015 anordna en dag i hundens tecken ”Hundens Dag”.
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   Budget för 2014 SBK Skaraborgsdistriktet 
  
                 intäkter                             2014                   utfall 2013                            budget 2013  

              Medlemsavgifter                83 200                       49 110                                   47 340
              Styrelsen                                                                 2 061                                             0 
              Administration                             0                                0                                             0 
              Möten centrala                             0                                0                                             0 
              PH                                         8 000                         3 053                                      8 000   
              RH                                                0                            500                                             0
              RUS                                     25 000                                0                                   24 000
              TV                                            500                        40 690                                     5 000
              TV/Rallyl.                             5 000                        20 000                                     5 000
              Läger                                                                               0                                           0
              Licens                                    3 000                                 0                                    1 000
              UTB                                     72 200                       58 245                                   50 800
              Agility                                    2 000                         1 178                                     2 000
  Ungdom    1000           0                                            0 

 PR/Info                                         0                                 0                                            0
              Övrigt                                    9 000                          9 450                                     9 000
              Summa intäkter               208 900                      184 287                                 152 140

utgifter                                               

               Styrelsen                               15 000                          17 096                                  12 000
Administration                        5 000                            3 705                                    5 000
Möten centrala                      10 000                            8 400                                    5 000
PH                                           8 000                            3 053                                    8 000
RH                                                  0                               500                                           0
RUS                                       34 500                               125                                  28 000
TV                                         23 500                          40 083                                  18 000
TV/Rallyl.                             16 500                            7 433                                  20 500
Läger                                              0                                   0                                           0
Licens                                      3 000                            1 032                                    5 700
UTB                                      57 000                           76 078                                  71 690
Agility                                    5 000                              3 114                                  10 800
Ungdom                                  5 000                                    0                                           0
PR/Info                                   1 800                              1 488                                   1 800
Årsmöte                                10 000                            19 782                                 10 000
Summa kostnader             194 300                          181 889                               196 490
Resultat före                                                                 2 398                                -44 350
Finansiella intäkter
Ränteintäkter                                                                  796
Årets resultat                       14 600                             3 194
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   Budget 2015                                         Intäkter                                     Utgifter
Medlemsavgifter                           83 200
 Styrelsen                                                                                          15 000
 Administration                                       0                                          5 000
 Möten centrala                                       0                                        10 000
 PH                                                   8 000                                          8 000
 RH                                                         0                                                  0
 RUS                                              60 000                                         71 500
 TV                                                   1 000                                         21 500
 TV/RL                                             5 000                                        16 500
 Licens                                              3 000                                           3 000
 UTB                                              98 000                                         75 000
 Agility                                             2 000                                           5 000
 PR/Info                                                                                               1 800
Ungdom                                           1 000                                           5 000
 Övrigt                                             9 000                                          10 000
Årets resultat                              270 200                                       247 300
                                                       22 900
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    Valberedningens förslag till Skaraborgsdistriktets styrelse 2014.

   Ordförande                                        omval 2014             Jan-Olof Säll 
   Vice Ordförande                               vald tom 2014          Per Dahlgren 
   Kassör                                               vald tom 2014         Ulla-Britt Norberg 
   Sekreterare                                        nyval  2014-2015    vakant
   Ledamot                                            omval 2014-2015    Arne Våring
   Ledamot                                            omval 2014-2015    Britta Althorn 
   Ledamot                                            nyval 2014-2015     Maria Lögdlund
   Suppleant                                          nyval 2014-2015     Barbro Lund
   Suppleant                                          fyllnadsval 2014      Jan Åberg

   Revisor                                              omval 2014             Gun-Britt Erlingsfors 
   Revisor                                              omval 2014             Kicki Granholm 
   Revisorsuppleant                               omval 2014             Katarina Broberger 
   Revisorsuppleant                                nyval 2014             vakant

   Valberedning 

   Sammankallande   Åke Gustavsson     vald tom 2014       Mullsjö BK                                        
   Ledamot                Eva Nyström          vald tom 2014       Skara BK
   Ledamot                                               nyval 2014-2015   Skövde BK   
          
                                                              

 

                      

                      

  


