
  Verksamhetens mål Västra Medelpad 2019 – 2023 2022   

 S   
Syfte   Västra Medelpads Brukshundklubb ska öka intresset för sin 

verksamhet för sina medlemmar och blivande medlemmar för 

att klubben ska kunna växa och involvera fler intresserade 

personer som i förlängningen ger en livskraftigare klubb.   

I   
Inriktning   

 

 

Till följd av den 

pandemi som 

påverkar hela 

verksamhetsåret 

2020 har alla 

verksamhetsmål 

planerats ett år 

till så 2020 års 

mål blir målen 

för 2021. 

Dessa mål omfattar såväl ökning av funktionärer, kurser, 
medlemsökning som ekonomisk stabilitet.   

Verksamhetsmål:   

2018 – 2022 Öka medlemsantalet med 5 medlemmar årligen  

(startläge 91 medlemmar) (2018: 112 medlemmar)  
✓ 2018 Öka antalet genomförda kurser till 10 kurser med minst 70 deltagare totalt sett.  

2019 Få ekonomi i god balans så vi kan driva klubbens fasta utgifter under ett år.  

2021 2020 Aktivitetsmål: starta 5 nya hundverksamheter.  

Genomföra en inofficiell utställning  

Skapa en ännu mer balanserad ekonomi. 

2022 2021 Ha skapat underlag för att utbilda två nya 
instruktörer samt skapat underlag för att utbilda tre nya 
tävlingsledare och tre nya tävlingssekreterare   
2023 2022 Ha återkommande påfyllnadsutbildningar för de 
funktionärer som hjälper till   

 Känneteckensmål:   

2019 - 2022 Klubben ska åter kännetecknas av en god och 
stabil ekonomi där klubbens samlade ekonomi i princip kan 
driva de fasta kostnaderna under ett år.   

Viljan att medverka i våra arrangemang är hög.  

Västra Medelpads Brukshundklubb kännetecknas av att vi 

träffs och trivs tillsammans.   

M   
Medel   Undersöka möjligheten att ha kurser med olika upplägg, både 

gällande tidsomfång och intensitet.  

Skapa kontaktlistor inom olika områden för att enklare kunna 

kontakta de som anmält intresse.    

Öka funktionärsutbildning samt skapa träningsgrupper   

Attityd- och intresseundersökning   

Befintliga funktionärer som resurs   

Information om klubben på många nivåer och i många medier  

O   
Organisation   Organisera ansvariga projektgrupper inom olika frågor och 

verksamheter som går utanför den ordinarie organisationen 

och då underlättar för densamma. Övergripande ansvarig i 

styrelsen   

N   
Nytta   Årliga mätningar för att säkerställa startvärdet samt följa upp 

de mål som finns.   

Nyttan blir att fler personer får vetskap om klubbens 

verksamheter och involveras i klubbens gemenskap vilket ger 

fler medlemmar och gör klubben livskraftigare.   



 

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORNS MÅL 

Målsättning för 2021:  

Följande målsättningar ska HUS arbeta med såvida inte covid-19 begränsar 

våra aktiviteter: 

➢ Återgå till den mängd kurser vi haft tidigare, dvs. ca 70 kursdeltagare 

under året.  

➢ Arbeta för fler funktionärer till kurser och evenemang 

➢ Ansluta fler till Hundägarutbildningssektorn 

➢ Ta fram minst tre - fem nya aktiviteter 

➢ Få igång verksamhet i huvudsak inriktad på ungdomar. 

➢ Två instruktörs- och kursfunktionärsträffar 

➢ Fortsätta vårt goda samarbete med Studiefrämjandet 

Detta är ett önskescenario men vi vill försöka nå så långt som möjligt, om 

covid-19 tillåter oss. 

 

 

 

RASUTVECKLINGSSEKTORNS MÅL 

Målsättning för 2021:  

Syfte: Sektorn ska upprätthålla vår MH-verksamhet för att främst kunna 

tillgodose våra medlemmars behov av mentalbeskrivning men även om 

möjlighet finns kunna erbjuda andra ekipage plats.  

Inriktning: Vi kommer att hålla så många figuranter i gång som möjligt och 

bibehålla en bra kvalitet på våra beskrivningar.  

Medel: Bedriva MH-verksamhet. 

Organisation: Rasutvecklingssektorn ansvarar för denna målsättning. 

Nytta: Fler behöriga funktionärer ökar möjligheten för klubben att bedriva 

mentalverksamhet och tillgodose medlemmarnas behov. 

 

 

 

FASTIGHETSKOMMITTÉNS MÅL 

Målsättning för 2021: 

Syfte: Fastighetskommittén ska underhållsmåla anläggningen för att skapa en 

så trivsam och hållbar miljö som möjligt. 

Inriktning: Målning av fastigheterna 

Medel: Målet är att utföra löpande underhållsmålning.  

Organisation: Fastighetskommittén ansvarar för detta mål. 

Nytta: Att skapa en så trivsam som hållbar miljö som möjligt. 

 

 

 

 



 

 

TÄVLINGSSEKTORNS MÅL 

Målsättning för 2021: 

 

Utföra sökta tävlingar, se kalendern. 

 

Syfte: Öka antalet funktionärer och antalet tävlande samt bredda 

funktionärskompetensen för att få fler medhjälpare på våra tävlingar. 

Inriktning: Utbilda fler funktionärer. 

Medel: Funktionärsutbildning     

   

Organisation: Tävlingssektorn ansvarar för detta mål. 

Nytta: Fler kompetenta tävlingsfunktionärer såväl tävlande som medlemmar.  

 

 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉNS MÅL 

 

Målsättning för 2021: 

Bibehålla kvalitén och det goda ryktet vid våra arrangemang.  

 

Syfte: Kökskommittén kommer att bibehålla en hög nivå så att medlemmar, 

funktionärer och andra besökare fortsätter att vilja träffas och trivas på vår 

klubb. 

Inriktning: Få fler att vilja hjälpa till i köket med bakning och service 

Medel: Entusiasmera medlemmar att vara en del av kökskommittén 

Organisation: Kökskommittén ansvarar för detta mål 

Nytta: Fler kommer att besöka oss för att träffas och trivas på VMBK, såväl 

tävlande som medlemmar. 

 

 

 

 
 


