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MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2017

Mål 2017

1

Att få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter 
vi anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Genom att tydliggöra trivselregler och 
bjuda in medlemmarna till aktiviteter, med epost som komplement till hemsidan och 
Facebook-gruppen.

2

Att uppmuntra fler medlemmar att aktivt delta i klubbarbetet i utskott och styrelse samt 
som instruktörer, träningsgruppledare och funktionärer på tävling.

3

Att försöka möta befintliga medlemmars behov av utbildning och locka nya medlemmar 
genom vårt kursutbud. Vi behöver erbjuda både grundkurser och vidareutbildningar samt 
utbildning av våra instruktörer.

4

Att anordna trevliga tävlingar och intressanta evenemang. 

5

Att förbättra vår marknadsföring av kurser och aktiviteter samt att stärka VaBK som 
varumärke. Det kan ske genom att förbättra vår hemsidas sökträffar via sökmotorer, 
samt via affischering i närområdet.
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Verksamhetsplan

Årsmöte 2018: Söndag 2018-02-18 kl. 15.00 i Hundkojan

Medlemsmöten 2017: Onsdag 19 april 19.00 samt måndag 11 december 19:00 
(luciafika i Hundkojan)

Fixarkvällar: Datum annonseras på hemsidan och Facebook. Planen är att ha 
flera möjliga datum för att alla ska kunna hitta något tillfälle då 
de har möjlighet att delta.

Verksamhetsplanen utgår från vår organisation i utskott.

Varje utskott har en sammankallande som är den som kallar till möten och representerar 
utskottet på styrelsemöten. Tillsammans med styrelsen får varje utskott vara med och 
påverka vad utskottet ska ha för uppgifter och ansvar, samt vad de har beslutanderätt 
om. Utskotten kan även bilda intressegrupper att ta hjälp av, så som det har varit i 
sektorerna tidigare då vi har/haft intressegrupper för agility, lydnad-bruks och 
rallylydnad.

1. Tävling – ansvarar för att planera och genomföra alla klubbens tävlingar i 
grenarna lydnad, bruks, rallylydnad och agility, samt att utbilda 
tävlingsfunktionärer.
Bemanning: 4-6 personer, 1-2 personer per tävlingsgren.

2. Utbildning – ansvarar för alla kurser som anordnas i klubbens regi och för 
medlemsvård i form av organiserad träning i de grenar vi har aktiva, idag rally, 
lydnad, agility. Utbildningsutskottet ansvarar också för att hålla instruktörerna 
uppdaterade angående instruktioner och regler mm, och för att hitta assistenter 
till kurserna. Samt att se till att instruktörer och assistenter utbildas.
Bemanning: 2-4 personer, minst en person per tävlingsgren.

3. PR/Info – ansvarar för information och PR för klubben och för att marknadsföra 
våra kurser och tävlingar. Utskottet har dessutom hand om hemsidan och 
Facebookgruppen ”Vallentuna brukshundklubb”, samt medlemsutskick enligt 
stadgarna.
Bemanning: 1-4 personer. 
  

4. Stuga och kök – ansvarar för underhåll av vår stuga, och för köket i samband 
med aktiviter som tävlingar och medlemsmöten. 
Bemanning: 1-2 personer för stuga och 1-2 personer för köket.

5. Avel och hälsa – ansvarar för MH/MT/BPH och utställning.
Bemanning: 1-2 personer.
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Tävling:
Sammankallande: Annette Eriksson
Agility: Annette Eriksson
Lydnad: Camilla Grip
Rallylydnad: Anhelee Pugliano

Lydnadstävlingar
2017-04-22 Lydnadstävling startklass, class 1, class 2.

Brukstävlingar
Inga planerade.

Agilitytävlingar
2017-01-28 inoffficiell inomhustävling XS/small/medium/large/XL. Examinering av 
tävlingsledare.
2017-05-22 klass 1 med 1 hoppklass och 1 agilityklass för XS/small/medium/large/XL.
2017-05-23 klass 2 med 1 hoppklass och 1 agilityklass för XS/small/medium/large/XL.

Rallylydnadstävlingar
En rallylydnadstävling under våren och en under hösten planeras. Inga datum satta 
ännu.

Utställningar
En utställning planeras i september. Inget datum satt ännu. 

Träningstävlingar
Bestäms löpande och annonseras på Facebook och hemsidan.

Skotträning
Bestäms löpande och annonseras på Facebook och hemsidan.
 
Utbildning av tävlingsfunktionärer
Inga utbildningar planerade.

Klubbmästerskap
Gemensamt klubbmästerskap för agility/lydnad/rally planeras under en helg i oktober.
 
Årets ekipage 2017 meddelas på årsmötet i februari 2018. För de som samlat poäng i 
rallylydnad, tävlingslydnad, bruks eller agility under tiden 1 januari till 31 december 
2017.

Tävlingsmöten bör planeras in innan tävlingar.
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Utbildning:
Sammankallande: Carola Hag
Kursansvarig egna instruktörer: Carola Hag
Externa kurser: Vakant

UU-möten: Utbildningsutskottet planerar att ha ett möte per termin för planering av 
kursverksamhet. Utöver det någon sorts instruktörsträffar där instruktörerna kan träffas 
och utbyta erfarenheter eller få utbildning.

Klubbkvällar planeras under året på torsdagar från kl. 19:00, schema annonseras på 
hemsidan. Med varierande teman utifrån medlemmarnas önskemål. Datum och teman 
annonseras på hemsidan och anslagstavlan.
Första klubbkväll 2/3 och sista för terminen 15/6 och till hösten blir första tillfället den 
24/8. 
Kaffe finns till självkostnadspris.

Träningsgrupper:
Agility – onsdagar19-21 från och med slutet av mars. Träningen är gratis för våra 
medlemmar.
Rallylydnad – planerar att starta träningsgrupp i studiecirkelform
Lydnad/Bruks – planerar att starta träningsgrupp i studiecirkelform

Utbildning:
För att få utbilda dig till instruktör ska du först vara assistent på två olika kurser för olika 
instruktörer. Anmäl intresse för att gå som assistent på en kurs till utbildningsutskottet.

Kursverksamhet: Antal kurser som startas under året är beroende av antalet anmälda 
deltagare och tillgång på instruktörer. Vårens kurser läggs ut på hemsidan i december-
januari och höstens kurser läggs ut under juni-juli. Anmälningarna via webben går till 
respektive instruktör och bara i undantagsfall till utbildningsansvarig. Instruktörerna 
ansvarar själva för administration av sina kurser. 

De kurser som vi planerar att hålla under året 2017:
Rallylydnad Nybörjare / Fortsättning / Avancerad och Mästarklass
Agility Grundkurs / Agility Fortsättning 
Valpkurs
Allmänlydnadskurser
Tävlingslydnadskurs 
Nosework.
Drag
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PR/Info
Sammankallande: Göran Hagberg
Hemsidan: Göran Hagberg
Vakant

Medlemsutskick –Vi kommer göra utskick via epost till alla som har en registrerad 
epostadress i SBK-medlem och till övriga gör vi brevutskick. 
”Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas 
varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast 
den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. 
Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid 
medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.”

Hemsidan – www.vallentunabrukshundklubb.se ansvarig Göran Hagberg
För PR syfte har vi skapat ett kortnamn till vår hemsida www.vabk.se som kan 
användas vid tryck och liknande.

Facebook – ”Vallentuna brukshundklubb” behöver administreras, lägga till nya 
medlemmar och kontrollera att en god ton används i inläggen.

 
Stuga och kök
Sammankallande: Madelene Arvidsson
Nyckelansvarig: Kassör
Stuga: Madelene Arvidsson
Kök: Vakant

Utskottet ansvarar för att hålla koll på löpande underhåll av våra byggnader och 
arrangerar aktiviteter, tex fixarkvällar, för att genomföra underhåll och förbättringar.
Utskottet ansvarar för att hålla grundutbud av material till köket och lokalerna som kaffe, 
toapapper osv. Ansvarar för köket vid tävlingsevenemang eller delegerar köksansvaret 
till någon utsedd av tävlingsarrangören.

Avel och hälsa
Sammankallande: Mia Hermansen 

Utskottet ansvarar för vår MH verksamhet och uthyrning av MH banan till andra 
intressenter. Förhoppningen är att utskottet kan utökas med fler medlemmar under året.

MT2017 kommer att arrangeras på Vallentuna BK i samarbete med Upplandsdistriktet 
och Stockholmsdistriktet. MT-banan kommer att iordningställas i början på året.

2 st MH i klubbens regi är inplanerade, ett i maj och ett i augusti.
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De utskott som ej är bemannade sköts tillsvidare av styrelsen med så 
lite aktivitet som möjligt. 

Kända aktiviteter 2017 per 2017-  01-14

**Då modellflygklubben har aktiviteter ber vi våra medlemmar och andra att inte 
vistas på deras del av flygfältet. 
Det är stor risk för olyckor då ett plan kan störta eller flyga in i någon som går i 
vägen. Vi ber er att respektera detta!

Datum Aktivitet Ansvarig klubb
170128 Inofficiell agilitytävling - inomhus VaBK
170419 Medlemsmöte kl. 19.00 VaBK
170422 Tävling lydnad startklass – klass 2 VaBK
170522 Tävling agility klass 1 VBK
170523 Tävling agility klass 2 VaBK
1710 KM lydnad, rally, agility VaBK
171211 Medlemsmöte kl.19.00  luciafika VaBK
180218 Årsmöte VaBK


