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1. Allmänt 
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 avel- och hälsa, agility, lydnad-bruks och 
rallylydnad. 

1.1. Tävlingsutskottet 
Tävlingsutskottet 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. 

1.2. Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet 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. 

1.3. PR/Info-utskottet 
PR/Info-utskottet ansvarar för information och PR för klubben och för att marknadsföra våra 
kurser och tävlingar. Utskottet har dessutom hand om hemsidan och Facebookgruppen och 
Instagram ”Vallentuna Brukshundklubb”, samt medlemsutskick enligt stadgarna. 
Bemanning: 1-4 personer. 
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1.4. Stuga och kök-utskottet 
Stuga och kök-utskottet ansvarar för underhåll av vår stuga, och för köket i samband med 
aktiviteter som tävlingar och medlemsmöten.  
Bemanning: 1-2 personer för stuga och 1-2 personer för köket. 

1.5. Avel och hälsa-utskottet 
Avel och hälsa-utskottet ansvarar för MH/MT/MT 2017 och utställning. 
Bemanning: 1-2 personer. 

2. Mål 

2.1. Alla känner sig välkommen 
Att få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter vi 
anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Bjuda in medlemmarna till aktiviteter, med mejl 
som komplement till hemsidan, Facebook-gruppen och Instagram. 

2.2. Fler deltar aktivt 
Fortsätta uppmuntra fler medlemmar att aktivt delta i klubbarbete i utskott och styrelse samt 
som instruktörer, ledare för träningsgrupp och funktionärer på tävling. 

2.3. Möta behov av utbildning 
Fortsätta att 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. 

2.4. Anordna tävlingar 
Fortsätta anordna trevliga tävlingar och intressanta evenemang.  
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2.5. Året runt träning 
Funktionsduglig lokal för inomhusträning i klubbstugan ger våra medlemmar möjlighet till 
träning året runt. 

2.6. Mentaltest och mentalbeskrivning 
Genomföra mentaltest (MT och MT2017) och mentalbeskrivningar (MH) på klubben. 

2.7. Etablera en utställningsgrupp 
Få till en grupp som är villiga att arbeta för en utställning under något kommande år. 

3. Utskottens verksamhet 

3.1. Tävlingsutskottet 
Tävlingar planerad till maj och september i rallylydnad samt för lydnad i maj. 
 
Förslag att anordna kvällstävlingar i lydnadens startklass och även nybörjare- och 
fortsättningsklass i rallylydnad. 

3.2. Utbildningsutskottet 
Vår förhoppning är att ha utbildningar som tillgodoser våra medlemmars önskemål och 
dessutom kan dra nya medlemmar till klubben.  
 
Uppmuntra medlemmar att vilja bli instruktör genom att prova på som assistent. 
 
Fortsatt fortbildning av våra instruktörer genom att exempelvis  

● klubben tar in utbildare för fortbildning i specifika ämnen 
● instruktören går en ytterligare instruktörsutbildning inom SBK. 

 
Anordna medlemsträffar med intressanta föredrag, typ Kenth Svartberg. 
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3.3. PR/Info-utskottet 
Förbättringar av vår webbplats avseende användbarhet och tydlighet 
 
Kontinuerlig och intresseskapande information via klubbens facebook-sida och 
instagram-sida. 
 
Minska andelen medlemmar som inte har angett mejladress vilket försvårar och fördyrar 
kommunikation. 
 
Fortsätta att samarbeta med andra parter, som Studiefrämjandet, för att nå ut till en bredare 
krets. 

3.4. Stuga och kök-utskottet 

3.4.1. Kök 
Se till att vi har ett grundutbud av material till köket och lokalerna som kaffe, toapapper osv. I 
skrivande stund är upplägget med inhandlandet av caféet nästa år inte klart. 
 
Under 2020 är det två evenemangshelger inplanerade där köket behöver iordningställas 
med möjlig försäljning en i maj och en i september.  
 
Ansvaret för köket och inköp ligger på de som håller i arrangemanget. 

3.4.2. Stuga 
Löpande underhåll av våra byggnader och arrangerar aktiviteter, tex fixardagar för att 
genomföra underhåll och förbättringar. 

3.5. Avel och hälsa-utskottet 
Inga stora underhåll av banan och material är planerade. Nya regler för MH börjar gälla från 
och med januari där en del material blir nytt. Vallentuna har sedan tidigare det nya materialet 
då vi använt det i MT2017 och det innebär därför inga merkostnader för vår del. 
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I nuläget är det planerat för 1 MH och 1 MT under helgen 21-22 mars, samt 2 st MH´n 2-3 
maj. 
 
Utöver detta kommer det att hållas ytterligare 2 MH´n och under hösten, datum för detta är 
ännu inte bestämt. Även MT2017 kommer att genomföras någon gång under året, antal 
tester och tid för detta bestäms av efterfrågan. 
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