
Verksamhetsplan för år 2014 
Under året kommer styrelsen arbeta med att få fler medlemmar engagerade i de olika
grupperna. För att öka antalet medlemmar och få en föryngring behöver klubben satsa
mer på rally lydnaden och agilityn.

Styrelsen ska arbeta med att hitta nya och fler inkomstkällor för att säkra en god ekonomi i
klubben. Intressen finns åter av att försöka ordna en inofficiell utställning,  klubben
behöver även anordna agility tävlingar och rallylydnadstävlingar. För att genomföra detta
krävs engagemang av oss alla!

Styrelsen skall fortsätta att utveckla klubben i en målstyrd organisation. Medel ska
långsiktigt avsättas för att i framtiden handikappanpassa och rusta upp fastigheten.

På årsmötet februari 2013 framkom önskemål att klubben skall byta namn till Sjöbo
brukshundklubb. Röstning om ändring av lokalstadgarna kommer att ske på årsmötet, är
beslutet enhällig får styrelsen slutföra processen med namnbyte.

En carport till den nya traktorn skall byggas innan nästa vintersäsong. 

Under 2014 är styrelsens målsättning att driva klubbens verksamhet vidare i samma goda
anda som tidigare år.

Agilitygruppen
Att få fler som vill jobba med och i agilitygruppen. KM 2014 anordnas samt få igång en
grupp som vill jobba med tävlingar 2015.

Frivilliggruppen
DM-kval inför 2014 2013-10.
Funktionskontroll kommer att utföras under året vilket tyvärr ej kommer oss till godo.. 
TJH träning med 46 Hemvärnsbataljonen, fn klar pga verksamhetsöversikten ej ännu är
klar.
6 tillfälle är sökt, 3 på våren och 3 på hösten.
Certprov kommer att genomföras med förhoppningsvis 7 hundar. 

Info/IT-gruppen
Sköta och utveckla webbplatsen.
Få fler medlemmar i gruppen.
Serva HUG med kursanmälningar.
Utbilda gruppansvariga i verktyget för webbplatsen. Detta för att respektive grupp ska
kunna uppdatera sina sidor.
Hjälpa till med affischer till aktiviteter.



Köksgruppen
I köksgruppen ingår Inger von Gegerfelt, Margareta Wertsberg, Inger Hörnfeldt, Eva
Lenneke, Jeanett Gerdin och Ingrid Nordh.
Gruppen försöker få fler medhjälpare, särskilt till helger då flera i gruppen själv ofta tävlar.
Köket kommer som tidigare vara öppet för försäljning under MH och tävlingar, samt
servera mat till domare och funktionärer dessa dagar. 
Köket skall också hjälpa instruktörerna under kursdagar när det är mer än en kurs.
I övrigt bistå på begäran vid extra arrangemang.

Tävlingsgruppen
Appelltävling spår 19 april, lägre klass spår 22 mars, högre klass spår 23 mars, elit klass
spår 6-7 september samt lydnad alla klasser kväll 25 april och 4 oktober på dagen.

Datum för KM 2014 är inte fastställt ännu. Finns det någon eller några som kan anordna
KM 2014?

 


