
                      

                                            Verksamhetsplan för Kind BK 2015

En av Brukshundsklubbens grundläggande uppgifter i samhället är att informera och sprida kunskap om 
hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. Kursverksamheten är samtidigt klubbens viktigaste 
inkomstkälla. För att klubben ska kunna erbjuda sina medlemmar en fungerande anläggning, välskötta  
appellplaner samt kunna anordna t ävlingar krävs det att klubben har en stabil ekonomi. Medlemmarnas 
insatser då det gäller att hålla kurser, arrangera mentalbeskrivningar och ansvara för servicen runt kurserna 
är grunden för klubbens fortsatta välbefinnande.

Styrelsen har granskat årets ekonomiska utfall och utifrån givna förutsättningar gjort en budget för 2015. 
Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner för kommande år.

Styrelsens målsättning är att klubben under 2015 skall:
- bibehålla/öka antalet kurser som hålls i klubbens regi samt öka kursdeltagandet. För att uppnå detta mål 
krävs det att instruktörer ställer upp och håller kurser, att marknadsföringen förbättras samt att kursutbudet 
vidareutvecklas. 

- utbilda nya funktionärer, bl a allmänlydnadsinstruktörer (kommer att ubildas internt under året) och minst 
en ny A-figurant till MH.

- arrangera två officiella agilitytävlingar.

- arrangera en rallylydnadstävling, alla klasser.

- arrangera en inofficiell utställning.

- arrangera det 38:e Kindslägret.

- arrangera minst fyra mentalbeskrivningar under året.

- genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalitet 

- arrangera Hundens dag för att marknadsföra klubben utåt samt locka nya medlemmar.

- publicera ett nytt exemplar av medlemstidningen ”Kindskallet”.

- fortsätta att utföra energibesparande åtgärder i klubbstugan. För att minska elkostnaderna planeras byte av 
6 fönster. 

– tilläggsisolera arbetsboden samt klä den med ny panel och måla den.
- fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben och arrangera minst en medlemsfest. 

- Förbereda det tekniska arrangemanget och klubbens uppdrag i samband med Bruks-SM 2016.

- Arrangera minst en träningshelg för klubbmedlemmar.
- Handikappanpassa och renovera toaletterna i klubbstugan. 

För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs medlemmarnas stöd och engagemang. Styrel-
sen ser fram emot 2015 års utmaningar!


