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Styrelsen 
Verksamhetsplanen med tillhörande budget är styrelsens ansvar, och ett nära samarbete 
med kommittéerna krävs för att kommittéerna ska kunna genomföra de planerade 
aktiviteterna. 

Styrelsens avsikt är att stödja initiativ till aktiviteter, oavsett om de är formulerade i plan 
och budget eller inte. Stödet kan ske genom vägledning och information, men även 
genom att omfördela medel för att täcka eventuella kostnader. 

Ett av huvudmålen för 2018 är att behålla medlemsantalet, öka kvalitén på träning och få 
fler aktiva i träning och andra verksamheter. Vi har en hög kvalitet på vår utbildning, och 
den får gärna bli ännu högre. En viktig del blir vidareutbildning av instruktörer, ett område 
som prioriteras högt 2018.  

Medlemsmöten kommer att anordnas ungefär varannan månad. På medlemsmötena går 
vi igenom klubbens ”att-göra-lista” och nya aktiviteter planeras. 

Nedan följer kommittéernas planer för 2018 års verksamhetsår. 

 
 

Köks- och Trivselkommittén 2018 
Fortsätta som tidigare år se till att det finns fika o ev mat vid tävlingar o kurser samt 
utställningar. att föreslå fester tex vårfest kräftskiva eller julfest eller andra arrangemang 
är alla medlemmars uppgift, men kök/trivsel bevakar att det blir av. 
 
 
Solbergakommittén 2018 
Under 2018 planeras 2-3 tillfällen där vi har röjar- och städdagar. Maj/juni har vi en dag 
med röjning av sly och småträd som föregående år. September/oktober har vi en höstdag 
med röj och städning. I samband med våra dagar kommer det göras diverse 
underhållsarbeten tex, fixa halkskydd till trappan mot gräsplanen, tvätta och måla 
klubbstugan. Nya utemöbler till altan kommer införskaffas under året innan tävlingar 
startar. Gräsklippare kommer att införskaffas, vilken variant det blir får vi fundera på, 
robot, bättre begagnad maskin eller nåt annat. Vår gamla maskin räcker inte riktigt till att 
hålla gräset klippt under högsäsong. 
 
 

Tävlingskommittén 2018 
Klubben har ansökt om att anordna följande tävlingar under 2018: 
2018-02-24 Lydnad startklass inomhus 
2018-04-21 Spår, appellklass 
2018-05-05 Rallylydnad, dubbeltävling nybörjarklass 
2018-08-11 Sök, lägre, högre och elitklass 
2018-09-22 Lydnadsklass, start 
2018-10-20 Spår, Appellklass 
 
 



 

     
 

Eventuellt tillkommer ytterligare någon startklass. 
Kommittén har som ambition att utbilda fler funktionärer, två stycken har anmält intresse 
av att gå den nya tävlingssekreterautbildningen, en har anmält sitt intresse av att gå 
tävlingsledarutbildning. 

Utbildningskommittén 2018 
 
Möten 
Instruktörs- och assistentmöten för planering av kurser kommer att hållas vid behov, två 
gånger under året. 
 
Vidareutbildning 
Distriktet planerar instruktörsutbildning Allmänlydnad steg 1, vi planerar att skicka 1 st. 
Övrig vidareutbildning av instruktörer sker om önskemål och behov finns, vilket vi såklart 
hoppas på. 
 
Kurser 
Under året planeras: 
ꞏ Valp/grundkurser 
ꞏ Valp forts 
ꞏ Vardagslydnadskurser 
ꞏ Klickerkurs grund (Kontakt/Samarbete) 
ꞏ Klickerkurs fortsättning (Delmoment) 
ꞏ Vardagsproblem 
ꞏ Spårutbildning aktivering 
ꞏ Appellkurs 
ꞏ Bruksmoment för tävling 
ꞏ Tävlingsutbildning Lydnadsmoment 
ꞏ Kurs ”Att tävla” (lydnad, bruks, rally) 
ꞏ Rallylydnad, grund och tävling 
ꞏ Vidareutbildning av instruktörer 
 
Allmän träning 
Den allmänna träningen fortsätter att löpa under både onsdagsförmiddagar samt planeras 
att starta kvällstid på torsdagar så länge intresset finns från våra träningsglada 
medlemmar. 
 
Läger 
Utbildningen hoppas under 2018 kunna genomföra något typ av läger. 
 
 
 

Utställningskommittén 2018 
 
Inofficiell utställning i februari 
Prel kvällsutställning i juli. 
 
 
 

MH 2018 
Klubben har startat en utbildning till MH-figuranter i egen regi med June Jatko som ledare. 
En MH-bana ska byggas och klubben ska arrangera ett MH.  


