November 2013
Hej Medlemmar!
Nu har vi äntligen fått fram en värdegrund som gäller i klubben. Jag bifogar den i slutet av brevet så
att den blir känd av alla och alla får omvandla den till sin. Egentligen är det inga konstigheter alls med
den, utan det är bara det som framkommit att ni medlemmar önskar av klubben. Nu är det bara att
sätta igång att arbeta efter den också.
På nästa styrelsemöte ska vi ta fram mål för 2014 som varje sektor ska göra en verksamhetsplan
efter. Det är spännande då vi aldrig tidigare har arbetat med en så tydlig målstyrning. Jag tror själv
att det är enda sättet att nå framgång, tydliggöra uppdrag att sitta i styrelser och sektorer för att få
ett ansvarstagande och engagemang i klubben där alla medlemmar känner sig viktiga och kan vara
delaktiga och påverka klubbens framtida arbete.
Vi i styrelsen har också bjudit in valberedningen till nästa styrelsemöte för att få en bild av hur många
som är kvar i styrelsen nästa år eller kan tänka sig att bli omvalda. Jag själv känner mig ganska nöjd
med de två år jag suttit som ordförande i klubben och tycker också att styrelsen har utvecklats och
har olika strategier för att vara en framgångsrik klubb. Det är kul när det utvecklas och hänger med i
omvärldens utvecklingar och krav. Ett jättebra arbete till er alla som engagerat er! Men det räcker
inte – utveckling och förbättringar måste ske hela tiden, så det går inte att slå sig till ro.
Utbildningssektorn har klart med de utbildningar som erbjuds till våren och allt är också klart med
instruktörer till kurserna. Jättebra arbetat och väl förberedelser i tid.
Tävlingssektorn har också ansökt om prov och tävlingar till nästa år, så nu är det bara att ha
framförhållningen och arbeta för det.
Jag vill också slå ett slag för kommande medlemsmöte den 27 november kl. 18.00 i klubbstugan. Kom
dit, engagera dig och säg vad du tycker. Du behöver ju inte tycka som jag i det jag skrivit i detta brev.
Framför då det så kan vi ha en dialog om utvecklingsarbetet på klubben. Ta gärna med dig förslag på
utvecklingsområden för 2014.

Ha det nu så gott och jag hoppas att vi ses på klubben den 27:e. Du är varmt välkommen!

Välkomnande hälsningar från
Katarina – ordförande

Värdegrund
”Hultsfreds Brukshundsklubb är en varm, välkomnande och engagerad
klubb som utvecklar sig hela tiden och som ser alla medlemmar som
unika”.
Engagemang, delaktighet
Genom att skapa engagemang för medlemmarna blir klubben mer attraktiv och skapar en
gemenskap och ansvarskänsla för klubben. Detta gör vi genom att erbjuda olika aktiviteter och ha ett
lyhört och transparant förhållningssätt med en stor en öppenhet i klubben.

Värme, välkomnande
Att ha en varm och gemytlig klubbanda gör vi genom att skapa olika aktiviteter efter önskemål och
tar väl hand om såväl gamla som nya medlemmar. Att engagera sig med omtanke och respekt i
medlemmarna sprider en värme.

Utveckling
Genom att arbeta med utvecklingsfrågor och satsa på utbildningar i samtliga sektorer och styrelse
gör att klubben blir mer modern och öppen. Detta gör vi genom att arbeta med målstyrning och att
tydliggöra olika uppdrag i styrelen och sektorerna. Att också ge varje sektor ett större ansvar efter
verksamhetsplanen för året. Genom omvärldsbevakning kan vi kopiera sånt som är bra på andra
klubbar och göra om till vårt eget så det passar hos oss.

Unik
Varje människa och hund är unik och kan alltid tillföra något till klubben. Detta vill vi göra genom att
se varje människa och hund för den den är och låta dem vara såna som de är, att plocka fram de goda
egenskaperna varje individ besitter och tro på dem.

