Jokkmokks Brukshundklubb

Aktivitetsplan med budget för 2021
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AKTIVITETSPLAN 2021
Vision
”Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna
rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet
samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda
hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla
och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för
ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.”
Vision 2010 SBK, punkt ett av fem
Klubbens övergripande mål
Jokkmokks Brukshundklubb skall verka för att främja hundsporten genom att:
•
•
•
•
•

Verka för en god medlemsnytta, så att alla känner tillhörighet till klubben.
Informera alla medlemmar om klubbens verksamhet samt arbeta med service och
kvalitet som ledstjärnor under verksamhetsåret.
Sträva efter att ge grundläggande hundägarutbildning till alla, dvs. sprida kunskap om
hundens rätta vård, fostran och dressyr.
Verka för en god hundhållning och en god förbättrad djursjukvård.
Rekrytera och utbilda hundförare och hundar till totalförsvaret.

Långsiktigt
Klubben skall ha aktiviteter inom alla områden som breddar verksamheten och de ska
genomföras året om. Verka för att genomströmningen av medlemmar minskar och att det
totala medlemstalet ökar.
Kortsiktigt
• Genomföra alla sökta officiella tävlingar och bibehålla antalet tävlingsekipage.
• Öka användandet av hemsidan.
• Utbilda fler tävlingsfunktionärer
• Planering av området inom klubbens närmiljö.
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AKTIVITETSPLAN 2021
Januari.

Alla aktiviteter inställda p.g.a. Covid-19

Februari

Alla aktiviteter inställda p.g.a. Covid-19

Mars

Alla aktiviteter inställda p.g.a. Covid-19

April

Alla aktiviteter inställda p.g.a. Covid-19

Maj

2 st Lydnad/bruks kurs
Årsmöte
Valp/allmänlydnadskurs
Studiecirkel ”bästa starten”

6st/tillf.
20 st (online)
7 st
8 st/tillf.

Juni

”Öppet Hus”
Studiecirkel ”bästa starten”
Spår och uppletandekurs del 1
Städ och grillkväll

5 st/tillf.
8 st/tillf.
6 st
8 st

Juli

”Öppet Hus”
Agility-träffar?
Studiecirkel ”bästa starten”

5 st/tillf.

”Öppet Hus” varje onsdag
Spår och uppletandekurs del 2
Studiecirkel ”bästa starten”

7 st/tillf.

Augusti

8 st/tillf.

8 st/tillf.

September

Medlemsmöte
”Öppet Hus” varje onsdag
Klubbmästerskap
Studiecirkel ”bästa starten”

Oktober

Sektorkonferens ÖND
Studiecirkel ”bästa starten”

1 st
8 st/tillf.

November

Träning på gräsplanen inomhus i
klubbstugan en gång i veckan
Ridhusträning

4 st/tillf.

Träning på gräsplanen inomhus i
klubbstugan en gång i veckan
Ridhusträning

4 st/tillf.

December
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15 st ev online
7 st/tillf.
Antal efter rådande restriktioner
8 st/tillf.

4 st/tillf.

4 st/tillf.

Konto Benämning

Budgeterat

Intäkt
3010 Medlemsavgifter
7 000
3110 Kursintäkt
40 000
3990 Klubbhusverksamhet, fika mm
3 000
3811 Hyresintäkt, klubblokal
5 000
Kommunala bidrag
8 000
-------------------------------63 000

Utgift/Kostnad
6990 Kurskostnad
- 20 000
4210 Medlemsavgift SBK/ÖND
- 1 000
5010 Lokalhyra
- 4 000
5070 Gräsklipp och snöskottning
- 6 500
5090 Övrig lokalkostnad
- 2 000
5460 Förbrukningsmaterial
- 1 400
6110 Kontorsmaterial
- 500
6160 Datakostnad
- 600
6310 Företagsförsäkringar
- 6 000
6390 Övr kostnader
- 2 000
6570 Bankkostnader
- 2 000
7010 Domararvode
- 4 000
7330 Reseersättning
- 5 000
Elkostnad
- 8 000
-------------------------------63 000

Resultat

0
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