
INFORMATION OM PLANERADE AKTIVITETER I SYFTE ATT NÅ FASTSTÄLLDA MÅL 
år 2022 

 

Klubbens övergripande mål 

 Åsele Brukshundklubb skall verka för att främja hundsporten genom att:  
 
o Vi ska vara en aktiv organisation  
o Vi ska sprida kunskap om hund  
o Vi ska ha friska och sunda hundar  
o Vi ska ha hundar i människans tjänst 
 o Vi ska öka vår kunskap om hund  
 
Styrelsen  
Möten   
 

 Under verksamhetsåret ska klubben inbjuda till tre medlemsmöten. 
 

 Styrelsen ska samlas till minst sex styrelsesammanträden.  
 

 Verka för att de vakanta platserna i valberedningen besätts under året. 
 
Ungdomsarbete   
 

 Verka för att styrelsens arbete återupptas med aktiviteter riktade till ungdomar 
så fort pandemin tillåter.   
 

 Målet är att få en aktivare ungdomsverksamhet som kan genomföra egna 
aktiviteter på ungdomars villkor men med stöttning från vuxna.  
 
Tävling   
 

 Under år 2022 ska två appellspårtävlingar genomföras samt tävlingar i 
rallylydnad och nosework.   
 

 Verka för att utbilda fler tävlingsfunktionärer.   
 

 Klubbens tävlingssvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga 
sektorkonferens. 
 
Hundägarutbildning   
 

 Verka för att det av årsmötet föreslagna utbudet av kurser kan genomföras.   



 Verka för att övriga utbildningsönskemål från medlemmar kan genomföras 
utifrån de instruktörsresurser som finns tillgängliga.   
 

 Verka för att utbilda och vidareutbilda instruktörer och övriga funktionärer 
 

  Klubbens utbildningsansvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga 
sektorkonferens.  
 
PR;Info   
 

 Klubbens hemsida skall uppdateras regelbundet och fungera som 
informationskälla för klubbens medlemmar.   
 

 Verka för att informationsbroschyren uppdateras och finns tillgänglig vid 
kurser, utbildningar etc.  
 
 
Ekonomi   
 

 Verka för att förstärkning av klubbkassan sker genom att fortsätta med 
försäljning av bingolotter och uppmana medlemmar att abonnera på lotter i 
klubbens namn.   
 

 Verka för att försäljning av fika samt mat under klubbens aktiviteter kan ske .  
 

 Verka för att aktivt arbeta med förstärkning av ekonomin så att klubbens 
anläggning kan hållas i gott skick och vara till nytta för klubbens medlemmar. 


