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Verksamhetsplan AfBR 2014-2015
1. Kommittéer och utskott
Alla kommittéer bör bestå av minst 1-2 personer.

1.1.

RUS/Mental

Klubben har som målsättning att anordna minst en mentalbeskrivning och minst en
korning under året.

1.2.

RUS/Exteriör

Klubben satsar på att ha rasmontrar på minst en av de större utställningarna. Klubben har
vidare som mål att anordna 2 exteriörbeskrivningar under året. Datum och plats bör
fastställas snarast som plan.
Utställningsansvariga i klubben är Ankie Hermansson, Jan Ericsson och Anna-Parisa
Wirén.

1.3.

Tränings- och tävlingskommittén

Kommittén har som ambition att anordna minst ett läger under 2014 om intresset från
medlemmarna är tillräckligt stort, samt ett Rasmästerskap. Ett läger är planerat till juni
hos Ankie Hermansson på Fäboda Gård, Mariefred. Ansvarig är Håkan Lundell.

1.4.

Registerkommittén

Är vakant.

1.5.

IPO/BHP-kommittén

Malin Bugaj och Sanna Wendel sitter i IPO/BHP-kommittén.

1.6.

Vallningskommittén

Klubben har som målsättning att anordna vallningsläger vid flera tillfällen under året, då
svårigheter finns att hitta tidpunkt som kan passa flera medlemmar.

1.7.

PR/info-kommittén

Under kommande verksamhetsår har klubben som avsikt att fortsätta använda hemsidan
som informationsbärare.
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Utbildningskommittén

Klubben bör verka för att fler medlemmar utbildas inom olika ansvarsområden.
Information om vilka utbildningar som klubben kommer att kunna erbjuda under kommande verksamhetsår ska presenteras på hemsidan via vilken medlemmarna också kommer att kunna göra intresseanmälningar.

1.9.

Frivilligsektorn

Karin Kärnhagen är sammankallande och informerar intresserade om hemvärnshundar.

1.10.

Draghundskommittén

Vi vill fortsätta att vara aktiva på draghundstävlingar och placera oss i topp.
Några mål för 2014:
• Ta minst en medalj på barmarks-SM
• Delta i minst en skidtävling, nordisk stil
• Få minst ett nytt tävlingsekipage i klubben
• Instruera på minst ett läger under året
• Löpande skriva artiklar om draghundsport i Dubbelsporren
• Delta på en eventhelg på Solvalla som äger rum i augusti 2014

2. Ekonomi
Målsättning är att klubbens ekonomi ska går runt eller helst plus.

3. Lokalombud
Klubben bör nyttja lokalombuden bättre under kommande verksamhetsår. En tydligare
uppföljning och kontakt mellan styrelse och lokalombud bör inrättas med minst
halvårsvisa telefonkontakter mellan styrelse och lokalombud.

4. Medlemmar
Klubbens målsättning är att antalet medlemmar i klubben ska öka med 5 procent under
året. Hur detta ska genomföras bör fastslås av styrelsen och PR/Info-kommittén
tillsammans.

5. Hemsidan
Klubben kommer att fortsätta utvecklingen av hemsidan samt presentera ytterligare
klubbinformation på denna.
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6. Dubbelsporren
Målsättningen är att tidningen kommer ut till medlemmarna fyra gånger per år.

7. Shopen
Målsättningen är att hitta en ny shop då tidigare shop har upphört.

Södertälje, mars 2013
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