Umeå Brukshundklubb
mål och fokusområden

FRISK OCH SUND ORGANISATION
Mål 1
Vi ska vara en klubb som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar
och spridande av kunskap.
AKTIVITET:
Vi ska
• Delta i olika arrangemang där vi kan marknadsföra oss och vår
verksamhet.
• Erbjuda aktiviteter både för medlemmar och utomstående.
• Erbjuda möjlighet till social samvaro med hunden som utgångspunkt

FRISK OCH SUND ORGANISATION
Mål 2
Vi ska vara transparenta, ha ett utvecklande ledarskap, en öppen attityd och
god resurshållning. Våra förtroendevalda har eller ska få
ledarskapsutbildning (Studiefrämjandet) eller motsvarande.
AKTIVITET:
Vi ska:

• Arbeta med värdegrunden.
• Öka andelen förtroendevalda som gått ledarskapsutbildning.
• Implementerat målarbetet fullt ut i hela verksamheten

FRISK OCH SUND ORGANISATION
Mål 3
Vi ska synas och finnas för både medlemmar och allmänhet.
AKTIVITET:
Genom att:
• Finnas och vara aktiva på sociala media samt vår hemsida med
regelbundet uppdaterad information och nyheter.
• Delta i arrangemang där vi syns i media.
• Erbjuda profilprodukter till medlemmarna och tävlande på SM-nivå

AVELSANSVAR
Mål 1
Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala
och fysiska egenskaper som gör att de kan fylla sina uppgifter.
AKTIVITET:
Genom att:
• Erbjuda tester, beskrivningar och prov
• Utbilda funktionärer, både kompetenshöjande och nyutbildning.

FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH
SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR
Mål
Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig
försvarsorganisation. Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta
i samhället.
AKTIVITET:
Genom:
• Rekrytering, information och utbildning tillgodose behovet av
hundar/ekipage i samhällets tjänst.
• Att hålla totalförsvarinformation på kurser och möten.
• Utbildning och utveckling av instruktörer.

PROV OCH TÄVLING
Mål
Vi ska erbjuda prov och tävlingar samt öka attraktionskraften för deltagande. Vi ska erbjuda
möjlighet till åretruntträning och om möjligt även tävling. Vi ska säkerställa att funktionärer
har och utvecklar en hög kompetens.
AKTIVITET:
Genom att:
• Regelbundet erbjuda prov, tävlingar.

• Marknadsföra vår prov- och tävlingsverksamhet.
• Arrangera kurser, föreläsningar och träningsmöjligheter

• Öka nyttjande av inomhusarenor.
• Tillgodose behovet av funktionärer.
• Erbjuda kompetenshöjande insatser för funktionärer.

UTBILDNING
Mål
Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och
värna om rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare
och allmänhet bidrar vi till ett samhällsansvar.
AKTIVITET
Vi ska:
• Kontinuerligt erbjuda olika typer av kursverksamhet för allmänheten.

• Tillgodose behovet av allmänlydnadsinstruktörer.
• Utbilda och utveckla instruktörer i tränings- och utbildningsmetoder för att stärka
hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning samt prov och
tävling.

• Erbjuda aktiviteter som verkar för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

NYTT KLUBBOMRÅDE
Mål
Vi ska ha ett nytt klubbområde som över tid tillgodoser klubbens behov året om.
AKTIVITET

Vi ska:
• Bestämma plats för nytt klubbområde.

• Ordna finansiering för nytt klubbområde och inomhusarena.
• Bestämma utformning av nytt klubbområde utifrån verksamheternas nuvarande och
framtida behov.
• Aktivt arbeta för att det nya klubbområdet ska vara tillgängligt för ungdomar,
funktionshindrade och nysvenskar.

