
HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORNS MÅL 

Målsättning för 2022: 

Eftersom covid-19 har satt begränsar för våra aktiviteter 2021 så kommer vi att ha samma mål 

2022 som föregående år: 

➢ 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 

 

Syfte: Att kunna tillgodose medlemmars behov av kurser och utbildningar. För att kunna nå så 

många medlems-kategorier som möjligt försöka erbjuda kurser under olika tider, såsom 

helger/vardagar, kvällar/dagtid. Fortsatt arbeta för att få fler funktionärer till kurser. 

Inriktning: Erbjuda kurser under olika tider. 

Medel: Att erbjuda kursverksamhet i så stor grad som funktionärs-skaran tillåter. 

Organisation: HUS-sektorn ansvarar för detta mål. 

Nytta: Att få fler att vilja söka sej till Brukshundklubben för att gå kurs och därav fler 

medlemmar som kan resultera i fler funktionärer.  

 

 

 

 

RASUTVECKLINGSSEKTORNS MÅL 

Målsättning för 2022: Fortsätta bedriva och upprätthålla MH-verksamhet. 

Syfte: 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 2022: Underhållsmålning av fastigheten. 

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 2022: 

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 2022: 

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. 

 


