ALE BRUKSHUNDKLUBB

ALE BK – MÅL FÖR VERKSAMHETEN
•

Att fortsätta öka medlemsantalet

•

Att ge kvalitetssäkrade utbildningar för hundägare

•

Att erbjuda något för alla medlemmar – det ska löna sig att vara medlem

•

Att ha en hållbar verksamhet med en fulltalig och aktiv styrelse med flera utskott

•

Att ha välmotiverade och tillräckligt många instruktörer och funktionärer

•

Att ha välskött klubbstuga och fina träningsplaner

•

Att ha en ekonomi i balans med ett kapital på kontot och med ett sparande varje år för att i
framtiden kunna dränera planerna

•

Att kunna erbjuda medlemmarna spårmöjligheter i den arrenderade skogen

•

Att allt engagemang i klubben ska vara glädjefyllt och ge energi tillbaka

•

Att ALLA medlemmar ska känna sig välkomna

ALE BRUKSHUNDKLUBB

BESKRIVNING AV DEN PLANERADE
VERKSAMHETEN 2020

Styrelse
Styrelsens målsättning är att:
• driva klubbens verksamhet framåt
• få ett ekonomiskt plusresultat under året för att
i framtiden kunna dränera planerna
• verka för en målstyrd verksamhet
• bjuda in till medlemsmöten minst tre gånger
• representera Ale BK på västra distriktets träffar
• arbeta för att starta upp en
ungdomsverksamhet
• söka bidrag och stipendier för klubbens
verksamhet och utveckling

• arbeta för att rekrytera medlemmar till
klubbens kommittéer
• driva arbetet med belöningssystemet för
klubbens funktionärer och instruktörer
• arbeta för att varje medlem ska känna sig
välkommen och delaktig i klubben
• under säsong ha öppen träning en gång i
veckan med minst en stugvärd och med
regelbunden skotträning
• markera var gränserna går för spårmarkerna
• arbeta för att en funktionsbana görs

• fortsätta anpassning av toaletten för individer
med funktionsvariationer

Utbildning
Erbjuda våra medlemmar:
• tävlingsfunktionärsutbildningar
• berikande kurser med varierat
innehåll

• problemhundshjälp genom förmedling av
vår avtalsinstruktör
• utbildning/fortbildning för verksamma

• träningsdagar och förmedla kontakt
till träningsgrupper

Fortsätta samarbetet med avtalsinstruktör Monica
Henriksson. Fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet.

instruktörer och medhjälpare
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Publicitet och information
• regelbundet uppdatera klubbens hemsida
och facebooksida
• annonsera om verksamheten i lokalpressen
för att fylla eventuellt vakanta kursplatser

• ge ut medlemstidningen Rapporten online
som nyhetsbrev och där informera
medlemmar om viktiga nyheter gällande Ale
BK samt vår moderorganisation SBK

• sända in redaktionellt material och artiklar
till AleKuriren

Tävling
• utse ”årets tävlingsekipage 2020” i anslutning
till årsmötet 2021
• genomföra tävlingar och prov
• arbeta för att anordna klubbmästerskap

Kafeteria
• Upplåta kafeterian vid arrangemang
såsom öppna träningar, kurser och
tävlingar
• erbjuda kaffe, fikabröd, smörgåsar och ett
visst utbud av kioskvaror

• anordna träningstävlingar för
klubbens medlemmar
• verka för att få ytterligare medlemmar att
agera funktionär på tävling

