
Verksamhetsplan 2006

Målsättning
För SBK`s Gävleborgs distrikt bygger på ”Stadga för SBK:s Gävleborgsdistrikt”, 
distrikt av Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet) grundad för förbundets 
grundstadga.

Verksamhetsinriktning
Distriktet har det direkta verksamhetsansvaret. Vi ska så långt som möjligt motiver 
och stödja utvecklingen inom förbundet. Målsättningen för distriktet ligger fast. Den är 
omfattande och hela vår verksamhet baserar sig på stora frivilliga insatser från 
förtroende valda och klubbarna. Därför är det viktigt att insatser ses som en möjlighet 
till utveckling för distriktet.

Verksamhetsåret 2006
Verksamhetsansvaret för sektorer och kommittéer kan utvecklas ytterligare. Deras 
handlingsplaner, som fastställs av styrelsen, är viktiga för att utvecklingen på alla 
nivåer leder i rätt riktning.

Distriktmöten
Årsmöte den 27 februari i Ljusdal. Distriktsmöten i Söderhamn i april, maj och 
oktober.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret att ha sex styrelsesammanträden.

Kongressen
Distriktet skall representeras på kongressen. Enligt förbundets beslut har vi rätt att 
representeras med 3 delegater vid kommande kongress.

Centrala konferenser
Distriktet skall representeras vid följande konferenser:
Organisations-, hundägarutbildnings-, agility-, rasutvecklings-, tävlings- och utbildning 
tjänstehunds konferensen.

Distriktmästerkskap
DM i bruks, lydnad och agility i Ljusdal enligt fastställt tävlingsprogram. DM för 
tjänstehundar i Gävle under andra kvartalet.

Agilitysektorn
Sektormöte vår och höst
Möte med agilityansvariga vår och höst
Tävlingsledarutbildning i Gävle 28 januari. (Gävle BK arrangör)
Fortbildning för instruktörer (arrangeras av någon klubb)
Träff med tävlingsledarna sen höst
Träningstävlingar
Arrangera Länskampen 5 mars i Ockelbo

Draghundsektor
Vilande.



Hundägarutbildningssektor
Ordna en lärarträff under första halvåret

Rasutvecklingssektor
Officiella utställningar under verksamhetsåret, Gävle den 14 maj, Valbo den 6 
augusti, Sandviken den 3 september och Ljusdal den 17 september.
Utbildning av klubbarnas utställningsansvariga den 12 mars i Gävle

Tjänstehundssektor
Ordna planeringskonferens i distriktet med alla klubbars tjänstehundsansvariga. 
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter.
Informera sig om statusen på distriktets tjänstehundar.

Tävlingssektor
Kommer att ha ett tävlingsplaneringsmöte under våren.
Under hösten en tävlingsledarkonferens.
Tävlingsfunktionärer kommer att utbildas inom distriktet.
Fortbildning av tävlingsledare och domare Lydnadsklass Elit februari-mars.
Domarprov IIB i Sandviken.

Kommitté hundars mentalitet
Fortsätta inventering av mentalbanor, mentaltestdomare, mentalbeskrivare, 
mentaltestledare och mentalfiguranter på uppdrag av C-kommitté hundars mentalitet.
Ordna en utbildningskonferens i distriktet under tredje kvartalet för mentaltestdomare, 
mentalbeskrivare, mentaltestledare och alla klubbars mentalansvariga.

Kommitté hemsida
Fortsätta med information om distriktets göromål.

Kommitté för ungdomar
Ungdomsläger i Söderhamn
Träningsdagar
Uppsökande verksamhet

Avgifter
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2006:
Medlemsavgifter: 10:- per A, C och D-medlem
Bruksprov och lydnadsprov: 5:- per startande
Agiltity: 1:- per startande
Utställning: 3:- per katalogiserad hund vid officiell utställning.
Mötesavgift: 1000:- per år.

Ekonomi
Budgetramen för innevarande verksamhetsår 2006, är som tidigare baserad på 
resultatet från föregående verksamhetsår.

Gävleborg i februari 2006 


