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STYRELSENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020  
 
Den övergripande uppgiften för Brukshundklubben är: 
- Öka antalet medlemmar i Svenska Brukshundklubben 
- Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster 
- Säkerställa Svenska Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och avelsansvar 
- Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund 
 
Vision & uppgift 
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens 
siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. 
 
Styrelsen 
Styrelsen ska ha minst fyra styrelsemöten samt anordna tre medlemsmöten inklusive 
årsmöte. Den ska utse representanter som deltar i möten anordnade av Svenska 
Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt och representanter för rasklubbar. 
 
Möten under 2020 
Styrelsen ska löpande ha protokollförda möten och medlemmarna ska kallas till två 
protokollförda medlemsmöten samt ordinarie årsmöte. Vi ska också försöka vara 
representerade vid distriktets möten under året.  
 
Styrelsen hade för 2020 formulerat följande visioner och mål för klubbverksamheten 
 
Vår övergripande vision: Waxholms Brukshundklubb står för goda relationer, såväl till 
hund, klubbkamrater som till besökande på vår fina klubb.  
 
Det ska vara roligt att ha hund, och att vara hund! 
- Styrelsen ska arbeta för att alla ska bli sedda på vår klubb och att alla är betydelsefulla och 
viktiga för klubben oavsett kunskap. 
- Engagera fler medlemmar i klubbens olika verksamheter. Detta ska ske genom olika 
träningsgrupper, projektgrupper och spontana sammankomster såsom gemensamma 
hundpromenader. 
- Öppna och flexibla i vår verksamhet. 
- Vi ska ha roligt på vår klubb! 
 
Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar aktiviteter, sprider och ökar kunskap 
om hund och därmed öka medlemsantalet med 5 % från 197 till 2017 genom att: 
tillsammans med WBK:s grupper anordna aktiviteter för våra medlemmar som främjar 
klubbgemenskap och god klubbanda. 

 Fortsätta med ”öppet hus-träningar på tisdagar så att alla medlemmar känner sig 
välkomna och finner en mening med att komma.  

 arbeta för att göra medlemsmötena attraktiva genom att på varje medlemsmöte ha en 
aktivitet eller en viktig medlemsfråga att besluta om. 

 genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling vi arrangerar ska 

planeras utifrån målsättningen att ett ekipage som gör sin första start ska känna sig 
så lugna, trygga och väl mottagna som det är möjligt.  

 hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära varandra det 
som behövs om kunskaper saknas.  

 sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att ge ut minst fyra 
nummer av WBK:s medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp samt hålla hemsidan 
uppdaterad och aktuell.  
 

 
Mål: Fortsätta med ”öppet hus-träningar på tisdagar så att alla medlemmar känner sig 
välkomna och finner en mening med att komma.  
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Mål: arbeta för att göra medlemsmötena attraktiva genom att på varje medlemsmöte 
ha en aktivitet eller en viktig medlemsfråga att besluta om 
 
Mål: genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 
Mål: vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling vi arrangerar 
ska planeras utifrån målsättningen att ett ekipage som gör sin första start ska känna 
sig så lugna, trygga och väl mottagna som det är möjligt 
 
Mål: hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära varandra det 
som behövs om kunskaper saknas 
 
Mål: sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att ge ut minst fyra 
nummer av WBK medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp, på Instagram samt hålla 
hemsidan uppdaterad och aktuell.  
 

 
 
 
 
 
För Waxholms Brukshundklubbs styrelse 
 
…………………………………………………. 
Annika Hamilton, ordförande 
 

 

Agility/rallylydnad/Freestyle  
Gruppen hade som mål att under år 2019: 

- Fortsätta arrangera kurser i agility. 
- Försöka fånga upp klubbmedlemmar som vill utbilda sig till nya instruktörer och/eller 

tävlingsledare inom ovan nämnda sporter. Alla medlemmar som vill delta i gruppen är 
också hjärtligt välkomna. 

- Arrangera prova-på kvällar. 
- Arrangera träningstävlingar och/eller klubbmästerskap. 
- Arbeta med en genomgång och underhåll utav hinderparken. 
- Arbeta vidare med att hålla hopphindren tävlingsmässigt godkända och köpa in 2 

agilitytunnlar och ett ramlöst däck under året. 
- Arrangera minst en officiell tävling under 2020 samt en tävling i blåbärsklass.  
- Samarbeta med närliggande klubbar vid arrangemang av tävlingar, cuper mm  

 
Sammankallande Anneli Lindkvist  
 

Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen  
 
-  Befintliga medlemmar ska trivas; gruppens uppgift är att fånga upp medlemmarnas 
önskemål och synpunkter – och förmedla dem till styrelsen, klubbmöten m.m. Det är viktigt 
att förslagsställaren får återkoppling/respons.  

- Värva nya medlemmar; Informera på stan om öppethus-kvällar, Prova-på kvällar för 
ickemedlemmar (och medlemmar) samt övriga arrangemang.  

I denna arbetsgrupp är alla välkomna att delta, vi kallar till våra möten och aktiviteter på 
hemsidan, via mail och FB. Man behöver inte knyta upp sig på att delta på alla 



 sida 4 

möten/aktiviter utan är välkommen att delta en eller flera gånger, så mycket man vill och har 
tid med.  

Detta planeras 2020: 

- Julgransplundring 11/1 2020 

- pysselkväll för att göra hundleksaker 

- Påskäggs jakt  

- aktiva hundpromenader en gång / månad 

- Klubb mästerskap (KM) hösten -20 

Sammankallande Ewa Troëng 

 

Köksgruppen 
Gruppens mål för 2020 
Vår plan var att även i år sköta köket så att alla blir nöjda. Hoppas att våra medlemmar även 
i fortsättningen vill hjälpa till så att vi har vatten i dunkarna och att vi har ett rent och fint kök. 
Hoppas också att vi kan få hjälp vid tävlingar och dylikt då extra insatser behövs. 
 
Sammankallande Margareta Holtman 
 
 
 
Lydnads- och bruksgruppen 
Gruppens mål för 2020:  

- Vi ska vara den bästa klubben att göra sin tävlingspremiär på och vi ska arrangera 
starklasstävlingar i lydnad under året.  

Sammankallande Annika Hamilton 

 

Mark- & stuggruppen 
Gruppens mål för 2020 

- Två städdagar anordnas,  
- Laga trasig lampa på appellplanen. 
- Rensa sly 
- Fortsätta att reparera staketet 

 
Styrelsen, då sammankallande i gruppen saknas 
 
 
Nose Work-gruppen har som mål att samla de medlemmar som är intresserade av att hitta 
träningskompisar för att träna vidare med sina hundar efter att ha gått kurs, utmana varandra 
med roliga sökövningar och hjälpa varandra med tips och idéer.  
 
Initiativet med gemensamma träningar har vi haft men det kan bli fler om vi nu under 2020 
kan få fler av våra medlemmar att arrangera sökområden och komma med förslag på datum 
och plats. 
Intresserade som i år har gått kurs välkomnas in i facebooksgruppen WBK Nose Work. 
Intresset är stort för att vi ska ha en Nose Work-cup i år igen. Den kommer då att bestå av 
deltävlingar under våren där två av deltagarna tillsammans får ansvara för ett tillfälle var. 
Planer på en gemensam cup med en deltävling i Österåkers bk och en på Waxholms bk har 
vi börjat fundera på. Vi hoppas att det kan bli av till hösten. 
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Utbildningsgruppen anordnar valpkurser, allmänlydnadskurser och specialkurser som ”gå 
fint i koppel”, ”hundmöten”, ”nose work” , ”apportering” etc. Vidare ska vi erbjuda våra ideella 
instruktörer och aktiva medlemmar kurser som är utvecklande för dem samt erbjuda 
utbildning för dem som önskar bli instruktörer inom Brukshundklubben.  
 
Under året kommer vi bl.a. att erbjuda: 

 Valpkurs 
 Allmänlydnad 
 Hundmöteskurs 
 Klick och Trick 
 Nose work 

Utöver dessa kurser strävar efter att kunna erbjuda de kurser och föreläsningar som 
efterfrågas. 

Vi kan även erbjuda enskild träning och träning i små grupper för erfarna instruktörer. 
 
Klubben behöver fler instruktörer och om intresse finns så utbildar vi gärna fler instruktörer 
under året.  
 
Sammankallande Åsa Klint 

 

Tjänstehundsverksamheten  
 
Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, 
räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket. 
 
Under 2020 är Marie Pettersson vår kontaktperson som vi kan ställa frågor till angående 
tjänstehundsverksamhet. Mail: troyasmatte@gmail.com  
 
Marie berättar att de som vill se hur försvarsmaktsmästerskapet (FMM) går till kan åka till 
Marma skjutfält 28-30/8.  
För ungdomar (15-20år) hålls varje år ett ungdomsläger på Marma, i år v 28, 29. Det hålls 
även fortlöpande patrullhundskurser runtom i landet.  
Om intresse finns kommer Marie gärna och förevisar hur en patrullhund arbetar.  
 
 
 
PR/Info 

Vi ska under året förnya vår hemsida till en mer mobilanpassad variant, då den vi har i dagsläget inte 
fungerar tillfredsställande med alla mobiler och plattor.  

Vi ska även i fortsättningen löpande uppdatera informationen på hemsidan, på Instagram och i våra 
FB-grupper samt skicka medlemsbrev för att sprida information. Vi ska också göra anslag och sätta 
upp på stan om promenader och andra aktiviteter samt informera turistbyrån när vi har öppna 
aktiviteter för alla hundägare.  

Sammankallande Julia Westberg  


