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Verksamhetsplan	  2015	  
	  
§	  1	  Övergripande	  mål	  för	  Kennelklubbens	  medlemsorganisationer	  
För	  Brukshundklubben	  gäller	  det	  för	  Kennelklubbens	  medlemsorganisationer	  gemensamma	  övergripande	  
målet	  att	  kontinuerligt	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  hunden,	  hundägaren	  och	  hundägandet	  genom;	  

• att	  väcka	  intresse	  för	  och	  främja	  avel	  av	  mentalt	  och	  fysiskt	  sunda,	  bruksmässigt	  och	  exteriört	  
fullgoda	  rasrena	  hundar,	  

• att	  bevara	  och	  utveckla	  rasernas	  specifika	  egenskaper	  och	  verka	  för	  utveckling	  av	  dressyr	  och	  
praktiskt	  bruk	  av	  dessa	  raser,	  

• att	  informera	  och	  sprida	  kunskap	  om	  hundens	  beteende,	  dess	  fostran,	  utbildning	  och	  vård,	  
• att	  bevaka	  och	  arbeta	  med	  frågor	  som	  har	  ett	  allmänt	  intresse	  för	  hundägaren	  och	  hundägandet	  och	  
• att	  skapa	  och	  vidmakthålla	  goda	  relationer	  mellan	  omvärlden	  och	  hundägaren	  och	  hundägandet.	  

	  
	  
§	  2	  Brukshundklubbens	  uppgift	  
För	  att	  leva	  upp	  till	  det	  övergripande	  målet	  är	  Brukshundklubbens	  uppgift	  definierad	  som:	  

• Vi	  ska	  sprida	  kunskap	  om	  hund.	  
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.	  

	  
• Vi	  ska	  ha	  friska	  och	  funktionsdugliga	  hundar.	  
Vi	  ska	  inom	  Brukshundklubben	  verka	  för	  mentalt	  och	  fysiskt	  friska	  samt	  funktionsdugliga	  hundar.	  	  
För	  att	  klara	  denna	  uppgift	  måste	  vi	  bedriva	  ett	  systematiskt	  och	  väldokumenterat	  avelsarbete.	  
Avelsarbetet	  ska	  vara	  aktivt	  och	  bygga	  på	  en	  gemensam	  värdegrund	  för	  de	  raser	  vi	  har	  avelsansvar	  
för.	  Avelsresultatet	  ska	  fortlöpande	  utvärderas	  utifrån	  ett	  helhetsperspektiv	  och	  presenteras	  publikt.	  

	  
• Vi	  ska	  ha	  hundar	  i	  människans	  tjänst.	  
Vi	  ska	  bidra	  till	  att	  hundens	  förmåga	  kommer	  till	  nytta	  i	  samhället.	  Genom	  information	  och	  
utvecklande	  samarbete	  med	  andra	  aktörer	  i	  frågor	  som	  rör	  hundens	  användning	  i	  människans	  
	  tjänst	  ska	  vi	  ta	  samhällsansvar.	  Vi	  ska	  skapa	  förmåga	  och	  kompetens	  att	  utveckla	  och	  utbilda	  
samhällsnyttiga	  hundar.	  

	  
• Vi	  ska	  öka	  vår	  kunskap	  om	  hund.	  
Vi	  ska	  öka	  vår	  kunskap	  om	  hunden,	  dess	  behov	  och	  beteenden	  samt	  avel.	  Via	  samarbete	  med	  forskare,	  
dokumentation	  av	  verksamheten,	  utveckling	  av	  träningsmetoder	  och	  provformer	  och	  ett	  fortlöpande	  
kunskapsutbyte	  inom	  och	  utom	  organisationen	  ska	  vi	  bli	  ännu	  kunnigare	  om	  hund.	  Syftet	  är	  att	  
bredda	  kompetensbasen	  inom	  organisationen.	  

	  
• Vi	  ska	  vara	  en	  aktiv	  organisation.	  
Vi	  ska	  vara	  en	  aktiv	  organisation	  som	  arbetar	  för	  ett	  aktivt	  hundliv,	  aktiva	  medlemmar	  och	  spridande	  
av	  kunskap.	  Organisationen	  ska	  utgå	  från	  medlemmarna	  och	  bygga	  på	  att	  helheten	  är	  större	  än	  de	  
ingående	  delarna.	  Genom	  målstyrning,	  uppföljning	  och	  utvärdering	  av	  verksamheten	  ska	  vi	  se	  till	  att	  
Brukshundklubben	  hela	  tiden	  utvecklas.	  Brukshundklubben	  ska	  kännetecknas	  av	  ett	  utvecklande	  
ledarskap	  och	  en	  öppen	  attityd.	  Vi	  ska	  ha	  ett	  utvecklande	  samarbete	  med	  ideella,	  privata	  och	  
offentliga	  aktörer	  samt	  aktivt	  arbeta	  med	  opinionsbildning	  för	  hundens	  bästa	  i	  samhället.	  

	  
	  

Brukshundklubbens	  verksamhet	  ska	  målstyras	  med	  utgångspunkt	  i	  uppgiften.	  Rasklubben	  ska	  arbeta	  mot	  av	  
kongressen	  och	  förbundsstyrelsen	  för	  var	  tid	  fastställda	  mål.	  
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Genomförande	  

	  
Styrelsemöten	  

Styrelsen	  kommer	  att	  hålla	  9	  styrelsemöten	  (telefonmöten)	  under	  2015.	  	  
	  
Årsmöte	  

Årsmöte	  kommer	  att	  hållas	  under	  mars	  månad.	  	  
	  
Medlemsmöten	  	  

Minst	  ett	  medlemsmöte	  kommer	  att	  hållas	  under	  verksamhetsåret.	  
	  
Uppfödare	  	  

• Anordna	  en	  uppfödarträff/avelskonferens	  under	  året.	  	  
• Nya	  uppfödare	  anslutna	  till	  klubben	  blir	  inbjudna	  till	  klubbens	  ”Uppfödargrupp”	  

på	  Facebook.	  
• Nya	  uppfödare	  ska	  få	  kännedom	  om	  klubbens	  ”Introduktionsmedlemskap”.	  

	  
Utbildning	  
Klubbens	  förtroendevalda	  och	  medlemmar	  ska	  i	  största	  möjliga	  mån	  beredas	  möjlighet	  att	  
delta	  i	  utbildning	  för	  sitt	  uppdrag	  som	  SKK,	  SBK	  eller	  andra	  hundorganisationer	  anordnar	  
under	  året.	  
	  
Avel	  och	  hälsa	  	  

• Under	  året	  slutföra	  revideringen	  av	  RAS.	  
• Hälsoenkät	  för	  vit	  herdehund.	  
• Delta	  på	  relaterade	  konferenser	  och	  utbildningar	  när	  möjlighet	  ges.	  
• Föra	  register	  för	  att	  kunna	  sammanställa	  och	  utvärdera	  uppgifter	  från	  

mentalbeskrivningar,	  exteriörbeskrivningar,	  hälsoundersökningar	  etc.	  
• Uppföljning	  och	  publicering	  av	  mental-‐	  och	  hälsostatistik.	  	  
• Svara	  för	  avelsrådgivning	  och	  valphänvisning.	  
• Verka	  för	  att	  fler	  ägare	  HD-‐	  och	  ED-‐röntgar	  sina	  hundar.	  

	  
Mentalitet	  

• Delta	  på	  relaterade	  utbildningar	  och	  konferenser.	  
• Arrangera	  MH	  och	  hel	  KORNING	  (MT	  och	  exteriörbeskrivning	  för	  vit	  herdehund).	  
• Verka	  för	  att	  fler	  ägare	  mentalbeskriver	  och	  mentaltestar	  sina	  hundar.	  

	  
Utställning	  /	  Exteriör	  

• Under	  året	  arrangera	  Rasspecialen,	  VHKs	  officiella	  rasutställningen	  för	  vit	  
herdehund.	  	  

• Klubben	  kommer	  under	  året	  ansöka	  hos	  SBK	  om	  att	  arrangera	  officiell	  utställning	  
under	  år	  2018.	  

• Under	  året	  arrangera	  exteriörbeskrivning.	  



	  

	   3	  av	  3	  
	  

	  

• Årets	  utställningshund,	  bästa	  hund	  i	  motsatt	  kön,	  samt	  bästa	  veteran	  –	  med	  
hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året	  –	  kommer	  att	  utses.	  	  

• Verka	  för	  att	  fler	  ägare	  exteriörbeskriver	  sina	  hundar.	  
	  
Hundsport	  

• Arrangera	  klubbmästerskap.	  
• Årets	  brukshund,	  med	  hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året,	  kommer	  att	  

utses.	  
• Årets	  lydnadshund,	  med	  hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året,	  kommer	  

att	  utses.	  
• Årets	  viltspårhund,	  med	  hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året,	  kommer	  

att	  utses.	  
• Årets	  agilityhund,	  med	  hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året,	  kommer	  att	  

utses.	  
• Årets	  rallylydnadshund,	  med	  hänvisning	  till	  redovisade	  resultat	  under	  året,	  

kommer	  att	  utses.	  
• Stimulera	  till	  deltagande	  vid	  prov	  och	  tävling.	  

	  
Information	  /	  PR	  

• Presentation	  och	  information	  om	  rasen	  med	  rasmonter	  på	  SKKs	  rastorg,	  
Stockholm	  Hundmässa.	  

• Medverka	  vid	  NoM	  Bruks	  och	  IPO,	  om	  tillfälle	  ges	  även	  vid	  SM	  i	  Bruks	  och	  IPO.	  
• Kontinuerlig	  uppdatering	  av	  webben.	  
• Medlemstidningen	  Vita	  Svepet,	  utkommer	  som	  pdf,	  med	  4	  nummer/år.	  	  

	  
Medlemsrekrytering	  /	  Medlemsvård	  

• Fortsättningsvis	  erbjuda	  uppfödare	  ”Introduktionsmedlemskap”.	  	  
• Skicka	  ut	  välkomstmeddelande	  tillsammans	  med	  medlemsbevis	  till	  nya	  

medlemmar.	  
• Arbeta	  för	  en	  positiv	  medlemsutveckling	  i	  rasklubben.	  
• Uppmärksamma	  att	  klubben	  fyller	  15	  år	  med	  någon	  form	  av	  aktivitet	  för	  

medlemmar.	  
	  
Övrigt	  

Fortsätta	  att	  utveckla	  Vit	  Herdehundklubb	  till	  en	  klubb	  för	  alla	  medlemmar	  oavsett	  
intresseområde	  samt	  medverka	  vid	  evenemang	  för	  att	  profilera	  vit	  herdehund	  som	  
den	  utmärkta	  ”all-‐round-‐hund”	  den	  är.	  


