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Policy för styrelse samt sektorer/kommittéer, Kungsörs Brukshundklubb

Klubbens verksamhetsidé:
”Kungsörs Brukshundsklubb är en aktiv samlingsplats för alla hundintresserade”
Vilket innebär:
1. Klubben ska vara en trevlig samlingsplats för hundintresserade i regionen.
2. Medlemmarna ska känna att klubben är till för dem.
3. Klubben ska till allmänheten och hundintresserade sprida en positiv bild av hundhållningen och
hundsporterna, bl.a. genom att samverka med kommunen, media och andra.
4. Vi ska eftersträva att våra kursdeltagare fortsätter på klubbens olika aktiviteter efter
genomgången kurs.
5. Medlemmar som gör aktiva insatser för klubben ska känna sig uppskattade och värdefulla.
6. KBHK ska vara attraktivt för de som tävlar aktivt och representerar klubben oavsett disciplin,
från Bruks till nya/kommande framtidsgrenar.
7. Våra kurser ska hålla hög kvalité och vara efterfrågade.
8. Klubben ska ha en sund ekonomi som främjar verksamheten.
9. Klubbstugan Granhammar och Kungsörs Hundarena ska vara våra levande och aktiva
mötesplatser.
10. Medlemmarna ska ha möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig inom klubben och man ska ha
möjlighet att genom klubbens försorg komma till distriktets och studiefrämjandets
kompetensutveckling.
11. Vi ska eftersträva att våra kommittéer verkar självständigt enligt givna riktlinjer.
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För klubbstyrelsen gäller
att den väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte och att den ska bestå av ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
M.a.o. totalt 11 medlemmar som väl ska representera klubbens verksamhetsområden.
1. Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer för att bredda och/eller fördjupa kompetensen.
Dessa har dock ingen röst- & beslutanderätt.
2. Vid verksamhetsårets första styrelsemöte, det konstituerande, fastställs/utses:
1. fastställs vilka som är firmatecknare.
2. fastställs klubbens organisation, dvs sektorer/kommittéer och vilka som ansvarar för dessa.
3. klubbens distriktsrepresentant.
4. mötesdatum för det kommande året.
5. samt klubbens Policydokument efter eventuell revidering
3. På varje styrelsemöte behandlas:
– Frågor runt inkomna rapporter från verksamheten
– Ekonomi
– Medlemsutveckling och medlemsfrågor
– Uppföljning av tidigare tagna beslut samt eventuella bordlagda ärenden
– Eventuella skrivelser från SBK-enheter och andra
– Övriga anmälda frågor
4. Klubbstyrelsen ska förutom vad som sägs i gällande stadgar:
1. ansvara för klubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och andra
aktiviteter.
2. utse sektorer/kommittéer och arbetsgrupper för klubbens olika verksamheter.
3. bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte och sedan verkställa av årsmöte fattade
beslut och uppdrag.
4. representera lokalklubben.
5. ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
6. i övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter.
7. ha en god kommunikation med övriga SBK-enheter bl.a. genom utse delegater och
suppleanter till distriktsfullmäktige.
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Sektorer/kommittéer
bör finnas för vart och ett av klubbens olika verksamhetsområden/discipliner. Styrelsen utser för
varje verksamhetsområde en ansvarig bland de medlemmar som har intresse och kompetens för det
specifika området/disciplinen. Den ansvarige samlar runt sig medhjälpare och medansvariga.
Den verksamhetsansvarige ska göra sitt bästa för att utveckla sitt områdes specialister, som
tävlingsledare, instruktörer, andra funktionärer och medlemmar.
Varje sektor/kommitté har ett verksamhetsansvar enligt områdets/disciplinens syfte och vision.
Inför varje nytt verksamhetsår skall en årlig verksamhetsplan upprättas och målsättas. Den ska
givetvis under verksamhetsåret kunna kompletteras/modifieras.
KBHK;s sektorer/kommittéer
1. HUS – Hundägarutbildningssektorns uppgift är att planera, organisera och tillse att klubbens
kurser genomförs tillsammans med instruktörerna, dvs representanter från respektive disciplin.
Ett av SBK:s övergripande mål är:
"Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård."
Sektoransvarig: Eva Lundström
2. RUS – Rasutvecklingssektorns uppdrag är att underhålla klubbens MH-bana, organisera MHtester samt tillse att utbilda figuranter.
Ett av SBK;s centrala mål är: ”Att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och
exteriört fullgoda rasrena hundar samt bevara brukshundarnas specifika egenskaper”
Sektoransvarig: Ann Sahlman
3. Granhammar – Klubbstuga med omgivning. Sektorns uppdrag är att sköta driften, underhåll och
investeringar för Granhammar
Sektoransvarig: Eva Lundström (+ Nikki Hovander)
4. Hall - Hallsektorns uppdrag är att sköta driften, underhåll, bokningar (en omfattande
bevakningsuppgift) och investeringar för inomhushallen Kungsörs HundArena.
Sektoransvarig: Styrelsen ersätter Hans Nordgren
5. Info- & PR-sektorn – Infosektorns uppdrag är att sköta information och marknadsföring av
klubben och dess verksamhet, både externt & internt. Inom sektorn skall utses en webbansvarig.
 Hemsidan
 Medlemsmöten, föreläsningar och andra trivselaktiviteter
 Bulletinen
 Övrig PR & info
 Stötta disciplineras jakt efter priser & sponsorer inför klubbens tävlingar
Sektoransvarig: Jenny Strömvall (+ Roland Frycklund, Stefan Tallgren,)
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6. Lydnads – Disciplinens uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt Lydnad.
Genom att planera, organisera, arrangera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen.
Vidare att underhålla och eventuellt investera i den utrustning som behövs för disciplinen.
Sektoransvarig: Lotta Hagström
7. Bruks – Disciplinens uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt Bruks.
Genom att planera, organisera, arrangera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen.
Vidare att underhålla och eventuellt investera i den utrustning som behövs för disciplinen.
Sektoransvarig: Pia Packalen (+ Urban Dahlgren, Eva Lundström)
8. Agility - Disciplinens uppdrag är att stimulera än fler ekipage att ägna sig åt Agility.
Genom att planera, organisera, arrangera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen.
Vidare att underhålla och eventuellt investera i den utrustning som behövs för disciplinen.
Man ska även följa hur SKK;s specialklubb ”Svenska Agilityklubben” utvecklas.
Sektoransvarig: Hans Nordgren
9. Rallylydnad - Disciplinens uppdrag är att stimulera fler ekipage att ägna sig åt Rallylydnad.
Genom att planera, organisera, arrangera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen.
Vidare att underhålla och eventuellt investera i den utrustning som behövs för disciplinen.
Sektoransvarig: Linn Aasen ersätter Zandra Beijer
10. Freestyle - Disciplinens uppdrag är att stimulera fler ekipage att ägna sig åt Freestyle & HtM.
Genom att planera, organisera, arrangera och genomföra klubbens tävlingar inom disciplinen.
Vidare att underhålla och eventuellt investera i den utrustning som behövs för disciplinen.
Man ska även följa hur SKK;s specialklubb för Freestyle utvecklas
I den mån det finns instruktörer håller man även kurser.
Sektoransvarig: Ann-Sofie Zetterljung
11. Ungdomsverksamheten - Gruppen håller i hundaktiviter för barn & ungdomar
Sektoransvarig: Mimmi Fält (+Lotta Sandgren, Jenny Strömvall)

Ovanstående policy skall revideras varje år på första styrelsemöte efter årsmötet
Våra policyers skall vara lättillgängliga för medlemmarna.
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