Mål 2017 Distrikt Dalarna
Öka antalet medlemmar i Brukshundklubben
Genom att:
-

Utbilda och stödja lokalklubbarna så att de med ett gott arbetsklimat kan utveckla sin
verksamhet.
Under år 2017 bilda en draghundsektor.

Kvantitet:

Öka antal medlemmar inom distriktet med 3%

Mätbarhet:

Medlemsstatistiken

Start/slut:

2017

Ansvar:

Distriktsstyrelsen

Genomfört, 7%

Ökad öppenhet och transparens
Genom att:
-

En aktiv användning av distriktets hemsida.

Kvantitet:

Alla sektoransvariga ska vara aktiva med information på hemsidan.

Mätbarhet:

Antal uppdateringar på hemsidan.

Start/slut:

2017

Ansvar:

Distriktsstyrelse och sektoransvariga.

Delvis

Frisk och sund organisation
Genom att:
-

Verka för sammanhållning bland lokalklubbarna i distriktet.
Bistå lokalklubbar med det de behöver hjälp med.

Kvantitet:

Distriktsmöten, föreläsningar och workshops

Mätbarhet:

Avstämning på sista distriktsmötet

Start/slut:

2017

Ansvar:

Distriktsstyrelse och sektoransvariga

Genomfört
Genomfört

Säkerställa Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och
avelsansvar
Genom att:
Kvantitet:

Förbättra samarbetet mellan klubbarna när det gäller MH och MT samt även att få ett bättre
samarbete mellan klubbarna och distriktet.
Delvis
En utbildning av figuranter och testledare.
Ej genomfört
Nuvarande figuranter måste uppdateras.
Ej genomfört
2 utställningar är beviljade för Distriktet 2017 och kommer att genomföras. Genomfört

Mental
Mars-april
Utställning
Nedansiljans BK 2017-11-11
Gagnef-Floda BK 2017-11-12

Genomfört
Genomfört

Mätbarhet:

Godkända funktionärer och genomförda utställningar.

Start/slut:

Aktiviteternas datum enligt ovan

Ansvar:

RUS-sektorn

Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster
Genom att:
-

Utbilda provledare och instruktörer patrullhund.
Genomföra DM-patrullhund.
Delta i Försvarsmästerskap för patrullhund.
Att sprida information om förändringar från MSB för räddningshundar.
Anordna Internationellt RH-läger 1-4/6.
IPO-R kurs hösten 2017.
Anordna en träningsdag/helg för RI-ekipagen som ingår i styrkan (SWIFT).
Delta i KU för instruktörer och domare 11-12 februari 2017.
Delta i Internationella träningar utomlands.
I övrigt startas utbildningar utifrån beställningar från myndigheter.

Kvantitet:

Uppfylla antal beställda ekipage.

Mätbarhet:

När aktiviteterna har genomförts.

Start/slut:

2017

Ansvar:

Tjänstehundssektorn

Ej genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Ej genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört

Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund
Genom att:

genomföra
Lärarutbildning/Grundmodul.
Instruktörsutbildning/Grundmodul.
Instruktörsutbildning/AL1.
Instruktörsutbildning specialsök.
Instruktörsutbildning agility.
Klubbkonferens.
Vidareutbildning Instruktörer.

Kvantitet:

Antal utbildningar enligt ovan.

Mätbarhet:

Antal genomförda utbildningar.

Start/slut:

2017.

Ansvar:

HUS-sektorn.

Genomfört
Genomfört
Genomförs
Ej genomfört, blev för få anmälningar
Ej genomfört, blev för få anmälningar
Ej genomfört
Ej genomfört

Öka attraktionskraften för prov och tävling
Genom att:
-

-

Bibehålla hög kompetens på funktionärer.
Genomfört
Vara klubbarnas stöd gällande tävlingar och utbildning.
Genomfört
Genomföra konferenser och utbildningar för funktionärer.
Genomfört, men inte konferens för agility.
Genomföra auktorisationer när behov uppstår.
Genomfört
Upprätta statistik angående tjänstgöring av tävlingsledare, tävlingssekreterare, figurande
och domare enligt SBKs regelverk.
Genomfört
Uppmuntra lokalklubbarna att anordna tävlingar som ger tävlingsintresserade motivering att
börja tävla och engagera sig.
Genomfört
Delta i och anordna Länskampen 2017, agility.
Genomfört

-

Anordna träningstävlingar i agility.
Anordna DM.
Samplanering lokalklubbarnas tävlingar så att det blir spridning i distriktet.
Anordna gemensamma träningshelger, rallylydnad.

-

Kvantitet:

Öka antal tävlingstillfällen.

Mätbarhet:

Tävlingsstatistik.

Start/slut:

2017.

Ansvar:

Sektorer för prov och tävling, agility och rallylydnad.

Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört

Ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet
Genom att:
-

Bra uppföljning om det ekonomiska läget.
Genomfört
Bra kommunikation mellan sektorer och kassör om vad som ska faktureras. Delvis
Lägga till information på hemsidan, t ex kursavgifter och skatteregler.
Ej genomfört

Kvantitet:

Ekonomisk uppföljning vid styrelsemöten.

Mätbarhet:

Ekonomi i balans.

Start/slut:

2017.

Ansvar:

Distriktsstyrelsen.

