
 

 

Verksamhetsplan för 2023 
 

 

 

Simrishamns Brukshundklubbs verksamhetsplan för 2023 är baserad på utgångsläget vid 

2022 års slut, och de förutsättningar som vi kan se fram över. Den kan komma att revideras 

efter behov. 

 

2023 är året som Simrishamns Brukshundklubb fyller 50 år, detta ska firas! Styrelsen får 

återkomma med hur och var detta kommer att ske. 
 

Simrishamns Brukshundklubb ska verka för att, 
 

➢ Utbilda hundägare i att träna/lära sina hundar i första hand vardagslydnad och 

även ev. i förlängningen mer avancerad lydnadsträning i alla former. 

➢ Utbilda hundägare i att ge hund och förare en aktiv trivsam tillvaro tillsammans. 

➢ Ge hundägaren möjligheter att utvecklas i sitt hundägande. 

➢ Alla hundar oavsett ras och storlek, samt att alla hundägare oavsett ålder eller 

etnisk härkomst ska vara välkomna. 

➢ ”Klubben” skall vara en mötesplats för alla medlemmar. 

 

Styrelsen 

Styrelsen kommer att kontinuerligt hålla styrelsemöten samt kalla till medlemsmöte och årsmöte 
 

• Styrelsemöte ungefär 1gång per månad beroende på hur storhelger infaller 

• Medlemsmöte 1 på våren resp. hösten. 

• Arbetsmöte med grupperna 1 på våren resp. hösten. 

• Årsmöte i februari 

 

Trivsel 

För allas trivsel så gäller, 
 

• Regler vad som gäller på klubbens område ska följas. Alla medlemmar har rätt att säga 

ifrån om dessa inte följs. 

• Mobbing i alla former på klubbens område och/eller via sociala media accepteras inte. 

• Synpunkter om klubben ska inte föras via sociala media utan skriftligt skickas in till 

styrelsen. 

 

Tänk på att vi alla är klubben, det är vi själva som medlemmar som gör klubben. Det är vi som är 

ambassadörer för klubben. 

 

Rekrytering 

Vi ska också arbeta för att rekrytera fler medlemmar att bli mer aktiva i klubben. vi har ett högt 

antal medlemmar men tyvärr går många en eller två kurser och sedan försvinner dom.  

 



• Vi behöver synas mer offentligt inne i Simrishamn för att på så sätt visa att vi finns. Det kan 

t.ex. vara med en promenad i Simrishamn en lördag förmiddag när loppisen är ingång och 

dela ut informationsblad.  

 

Alla förslag på vad vi kan göra för att behålla våra medlemmar och få dem att vara aktiva på ett 

eller annat sätt välkomnas av styrelsen. 

 

Hundägareutbildning 

Sammankallande Vakant 
 

Under 2023 kommer kurser att startas efterhand som intresse finns, under rådande situation är det 

svårt att hålla någon planering längre fram. 
 

 

Kursutbudet ska vara enligt nedan, beroende på efterfrågan och tillgång till instruktörer. 
 

• Valpkurs 

• Fortsättningskurs 

• Special-/kortkurser 

• Rallylydnad 

• Agility 

• Sök 

 

Inom hundägareutbildningen finns även styrelsens planering för att öka möjligheten för barn och 

ungdomar att kunna vara en del av klubbens verksamhet. Tanken är att kunna arrangera någon 

form at ”barn med hund”-verksamhet på ett eller flera lov. Där ska barn kunna få lära sig att umgås 

med hundar och även pröva på olika träningsformer. Tanken är att stabila och bra hundar och 

förare ska hjälpa barnen. Även barn som saknar möjlighet att själva ha hund får på så sätt en 

möjlighet att vara med på aktiviteten. 

 

TÄVLING 

Sammankallande Vakant 
 

Tävlingar för 2023 är planerade och inlämnade till Svenska Brukshundklubben centralt. För 2023 är 

följande tävlingar planerade, 
 

✓ 25/2 Elit spår 

✓ 26/2 Hkl spår 

✓ 30/4 Jubileums lydnad, start och klass 1 

✓ 1/7   Lydnad startklass, klass 1 och klass 2 

✓ 2/12 Apell spår 

✓ 3/12 Lkl Spår 
  

Till tävlingarna behövs funktionärer! 

 

Köket 

Sammankallande Helené Nilsson 
 



Har det övergripande ansvaret att se till att det finns dricka, kakor osv till försäljning i samband 

med träningar, kurser och tävlingar. Det är viktigt att vi hjälps åt att säga ifrån om något är slut 

eller håller på att ta slut.  
 

Önskemål om innehåll i cafeterian lämnas till Helené Nilsson. 

 

Städning 

Det finns ingen sammankallande till denna grupp.  
 

Det kommer att komma upp ett städschema, städningen ligger idag fördelat på 

styrelsemedlemmarna, aktiva instruktörer samt några andra aktiva tävlingsförare. 
 

Vi måste själva också ta ett ansvar att hålla rent och snyggt,  
 

• Har ni använt muggar, bestick, tallrikar osv. Diska och torka disken och sätt tillbaka i 

skåpen.  

• Torka av bänk och bord om ni har spillt. 

• Släng pantburkar på rätt plats. 

• Släng papper och annat skräp i sopsäcken. 

• Har ni slängt matrester i påsen under vasken, ta bort den och släng i soptunnans rätta fack 

och sätt i en ny påse. 

• Har golven blivit skitiga sopa upp! Sopborste finns i lilla rummet innanför lektionssalen. 
 

Hjälps vi åt med detta är det alltid trevligt att komma in! 
 

Om någon känner att axla rollen som städansvarig så tar styrelsen gärna emot intresse-anmälan. 

 

Stugan 

Sammankallande Per Jönsson 
 

Ansvarar för att gräsklippning, traktor bl.a  
 

• Planerar gräsklippningen för säsongen, veckoschema.  

• Planerar städdagar   vår/sommar/höst vid behov. 

• Genomför reparationer på gräsklipparen/traktorn. 

 

 

Styrelsen Simrishamns Brukshundklubb 

2023-01-24 

 

 

 


