Hållbarhet:
Sopsortera – köp in sorteringstunnor.
Sopsortera
Sopsortera
Kommentarstrådarna på sociala media – diskussionerna måste skötas snyggare
Kommunikation skrift & tal. Information högt i tak
Köp svenskt till köket
Spara energi, lämna inte dörrar öppna
Samåka
Frisk & sund organisation:
Öppenhet
Enkelt att fråga
Enkelt att få stöd
Ta in externa instruktörer och föreläsare
Rundslinga för förare och hund med aktiviteter
Upp och Hoppa Sund med hund
Viktigt med en aktuell hemsida
Göra fler träffar mer på skoj, tävling
Barmarksdrag
Skicka mail till alla medlemmar med informationsblad efter styrelsemöten
Hitta plattformar för att visa upp Brukshundklubben som vi gjort under hundens dag som
arrangerats i Örebro
Avelsansvar:
Klubben arrangerar MH och MT
Mer MH och MT
Inofficiella utställningar för att få upp medvetandet om vad man har för hund
MH och MT
Mentalitetsutbildning
Ta hjälp av andra instruktörer
Prov och tävling:
Utbilda fler funktionärer
Inomhushall
Funktionärsworkshop
Alla grenar representeras på klubben under en dag och man visar vad som krävs och hur det
är att vara funktionär i just sin gren. Kanske kan vi avdramatisera funktionärsrollen och fler
får ett intresseförening att engagera sig.
Annonsera alla tävlingar på hemsidan

Behov av hundhall för året-runt
Informationsträffar om grenarna
Vara aktiv utan att tävla själv, möjligheten
Vara aktiv på regelrevideringar
Utbildning:
Teori – hundens språk
Temakvällar spår-sök-rapport
Att ha fler hundrundor för att få in fler hundägare till kurser
Se över kursutbudet – komma med lite nytt
Hundpromenader på stan, samma koncept som hundrundan
SBK ska vara det självklara valet för hundägaren
Använda interna instruktörer och externa för utveckling
Försvarsorganisationen och samhällsnyttiga hundar:
Samkörning FM och SB K
Informera på kurser om att SBK är en frivillig försvarsorganisation och att vi utbildar
tjänstehundar patrull och räddning
Prova-på-dagar/plojtävlingar med tjänstehundbaserade moment
Öppet hus
Temakvällar om ledarhundar, assistanshundra, servicehundar, sociala tjänstehundar
Hur vi kan jobba med våra hundar inom olika organisationer
Vad innebär mögelhund, granbarkborrehund, mm. Utbildning

