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     Bilaga 4 

VERKSAMHETSPLAN 2021 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 

 

Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: 

• Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för hundar, 

hundägare och samhälle. Medlemmarna skall erbjudas möjligheter till ett aktivt och 

sunt liv för sina hundar.  

• Att klubben har förutsättningar att erbjuda praktiska aktiviteter såsom träningar, 

tävlingar, prov och tävlingar. 

• Att klubben sprider information och kunskap om hund för att förbättra 

förutsättningarna för hund och hundägare i samhället. 

• Att klubben kan erbjuda kvalificerad hjälp till hundägare att leva upp till de krav som 

samhället ställer på hundar och hundägarskap. 

• Att klubben alltid strävar efter nya möjligheter att tillgodose medlemmarnas behov och 

intressen. 

DELMÅL 

Styrelsen skall under verksamhetsåret 2021 stödja och arbeta för: 

• Att samtliga sektioner, kommittéer i klubben och dess ansvariga får det stöd som 

krävs för att uppnå respektive målsättningar.  

• Att det bedrivs aktiv medlemsvård, stödja sociala aktiviteter och premiera aktiva 

klubbmedlemmar.  

• Att genom samarbete med Distriktet utveckla och entusiasmera nuvarande 

instruktörer  

• Säkerställa ett gott samarbetet med Studiefrämjandet. 

 

 

 

 

http://www.strangnasbk.se/
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KLUBBENS ÅTAGANDEN MOT SBK CENTRALT OCH SBK DISTRIKT 

1. Efter genomfört årsmöte rapporterar medlemsansvarig om den nya styrelsen till SBK 

centralt, ordföranden rapporterar till SBK Distrikt. 

2. Klubbens sektionsansvariga (HUS, RUS, TS, Tjänste-) rapporteras till Distrikt. 

3. Styrelsen men även övriga genomläser handlingar inför Kongressen, främst inlämnade 

motioner. Åsikter om motioner lämnas till Distriktet.  

4. Styrelsen godkänner TS ansökningar om tävlingar och prov inför år 2022. 

5. Styrelsen ansvarar för att klubben representeras på Distriktets medlemsmöten. I första 

hand ordföranden, sekreterare och kassör men även övriga. 

6. Ansvariga för BS, HUS, RUS, TS och Tjänstehundssektionen deltar i Distriktets 

respektive informationsmöten. 

7. Skriva ev motioner till kongressen som lämnas till Distriktet. 

8. Lämna till valberedningen förslag till SBK Förbund Styrelse. 

9. Under december månad rapportera till SBK centralt klubbens statistik (antal kurser, 

antal kursare mm). Rapportering sker via nätet.  

10. Avhålla utlyst årsmöte för 2021 samt skicka årsmötesprotokoll med bilagor till 

distriktet. 

 

För styrelsen i Strängnäs BK  

Vivianne Jansson 

Ordförande 
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