
Verksamhetsplan 2011
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 motivera 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 2011
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 mars i Ockelbo.
Distriktsmöten i Bollnäs den 28 april, 26 maj och 27 oktober.

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret att ha sex styrelsesammanträden.

Kongressen
Distriktet skall representeras på kongressen den 14-15 maj i Sollentuna. 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.

Distriktsmästerskap
Skydds den 12 juni Skutskär
Sök den 7 maj Edsbyn
Spår den 17 september Ockelbo
Rapport den 11 september Hudiksvall
Lydnad den 7 maj Edsbyn
Agility den
Tjänstehund den 18 juni Edsbyn

Agilitysektorn
Sektormöte vår och höst
Möte med alla agilityansvariga vår och höst
Planerar att genomföra agilityinstuktörsutbildning och allmänlydnad light.
Länskampen
Träff med alla agilityinstruktörer

Hundägarutbildningssektor
Sektorn planerar att ordna en informations träff för distriktets instruktörer under 2011. Där vi kommer
prata om kursinnehåll, nya instruktörsplanen, hur gör vi/ni och mycket mer. Vi kommer då vi får reda
på att en utbildning startar fråga om platser finns över, och skicka detta vidare till alla klubbar som
skickat in intresse till D-HUS för att utbilda instruktör. Får vi många intressemail från närliggande
klubbar kan vi meddela detta, så klubbarna gemensamt kan starta en utbildning.
Med denna verksamhetsplan hoppas vi att Gävleborgs instruktörer kommer att se fram emot ett år av
 utveckling och gemenskap.

.



Rasutvecklingssektorn
Officiella utställningar under verksamhetsåret, Ljusdal den 18 september och Gävle den 1 oktober.
Vidare utbildning av klubbarnas certifierade utställningsarrangörer första halvåret enligt direktiv från
SKK.

Tjänstehundssektor
Ordna kvartals konferenser med alla klubbars tjänstehundsansvariga.
Konferens datum under året 10 februari, 12 maj, 1 september och 8 december i Bollnäs.
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter.

Bevakning
Informera sig om statusen på distriktets tjänstehundar.

Tävlingssektor
Tävlingsplaneringsmöte under våren
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare
Under våren arrangera en domarkonferens med bedömning
Under året arrangera en tävlingsledarkonferens och en tävlingssekreterare konferens
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar.
Utvärdering av officiella tävlingar

Kommitté hundars mentalitet
Fortsätta inventering av mentalbanor, mentaltestdomare, mentalbeskrivare, mentaltestledare och
mentalfiguranter på uppdrag av C-kommitté hundars mentalitet.
Konferenser med testledare i Gästrikland och Hälsingland

Kommitté hemsida
Fortsätta med information om distriktets göromål.

Avgifter 2012
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2012:
Medlemsavgifter: 10:- per ordinarie- och familjemedlemmar
Bruksprov och lydnadsprov: 5:- per startande
Agiltity: 1:- per startande
Utställning: 3:- per katalogiserad hund vid officiell utställning.
Mötesavgift: 1 000:-/klubb och år.
Förseningsavgift på 1 000:- per ärende.

Ekonomi
Budgetramen för innevarande verksamhetsår 2011, är som tidigare baserad på resultatet från
föregående verksamhetsår.

Övrigt
Arbetet med målstyrning kommer att påbörjats.

Gävleborg i februari 2011


