
Vännäs brukshundklubb mål 2018 
Nedan listas de uttalade mål som klubben ser under 2018. 

Utöka parkering 
Nyttta 

För att bidra till kommunens strategiska plan och övergripande mål i handlingsplanen för 
bygdeavgiftsmedel planerar Vännäs Brukshundklubb att öka tillgängligheten och tryggheten till 
klubbstugan, detta för att tillhandahålla en attraktiv mötesplats för alla kommuninvånare och visa 
tillresta besökaren styrkan och engagemanget i kommunen, förebygga ohälsa genom ökad möjlighet 
till sociala och fysiska aktiviteter. 
 
Genom att 

Handikappanpassa parkering och tillgången till klubbstugan för att öka tillgängligheten för alla. 
 
Utöka parkeringen för att minska parkerade bilar efter allmänväg då dessa fordon utgör en trafikfara 
och kan orsaka olyckor, framkomlighetsproblem för övriga trafikanter samt att sikten blir skymd för 
barn och djur som rör sig på det avgränsande området. 
 
Utöka parkering för att möjliggöra för fler och större aktiviteter på klubben som kan locka till sig 
besökarefrån kringliggande kommuner. 
 
Belysning vid parkeringen för att öka tillgänglighet och trygghet av området under kvällstid. 
 
Kunna fortsätta att ha aktiviteter för alla på klubben efter ett år med stor expansion av antalet 
medlemmar (ökning med cav70% till 160 medlemmar) 
 
Start/mål 

Starta och slutföras under 2018 

Mätbarhet 

Genomförs av 

Arbetsgrupp som utses av styrelsen men med hjälp av alla klubbens medlemmar 

  



Utöka appellplanen 
Nyttta 

Tillhandahålla bra träningsmöjligheter för alla klubbens medlemmar och ha möjlighet att hålla olika 

aktiviteter vid samma träningstillfälle. Det kommer att främja den sociala sammanhållningen och öka 

möjligheterna att hålla bra arrangemang i klubbens regi. 

Genom att 

Utöka appellplannen med 400m2. 

Start/mål 

Starta 2018 med att ha all formalia, pappersarbete och intyg för att få arrendera marken. 

Slutförs 2018/2019 beroende på hur snabbt processen går. 

Mätbarhet 

Styrelsen redovisar progress under inplanerade medlemsmöten. 

Genomförs av 

Arbetsgrupp som utses av styrelsen men med hjälp av alla klubbens medlemmar. 

Utbilda instruktörer 
Nyttta 

Tillhandahålla möjlighet för alla klubbens medlemmar att vidareutbilda sig i klubbens regi. Samt att 

minska behovet att ta in externa instruktörer. 

Genom att 

Utbilda minst 2 Rallyinstruktörer, 2 Allmänlydnadsinstruktöer samt 1 Noseworkinstruktör. 

Start/mål 

Starta och slutföras under 2018. 

Mätbarhet 

HUS redovisar utbildningsinsatsen. 

Genomförs av 

Styrelsen tillsammans med hundutbildningssektorn. 

 


