LBK rapporterar från Stockholmsdistriktets SIMON-konferens

S

om uppföljning på Stockholms distriktets ”Bygga Broar” konferens
hösten 2008 bjöd man den 21 november 2009 in Stockholmsklubbarnas
ordförande, vice ordförande, sekreterare och/eller utbildningsansvariga
till Scandic Hotel i Upplands Väsby för att börja
dra upp riktlinjerna för framtidens Brukshundklubb genom att bland annat under dagen gå igenom följande punkter på agendan.

•

inspirera till lokalt målstyrningsarbete i SBK,

•

ge en inblick i SIMON-modellen som en möjlig
arbetsmodell

•

bygga vidare på de samarbetsfundament från
Brobyggarkonferensen 2008,

•

ha roligt i föreningsarbetet och dela med oss
av goda idéer och exempel i hela distriktet.

- Uppdraget Vad ska SBK Stockholms distrikt prioritera för
att utveckla ledarskapet och för att skapa
förutsättningar för ett aktivt hundliv?
- Till nytta för de lokala klubbarna i Stockholms
distrikt.
Simon-mötets inledning 21 november 2009

Efter en snabb genomgång av distriktets ordförande
Ragge Bergståhl tillsammans med Studiefrämjandets
Annika Hamilton delades deltagarna in i fyra grupper, för att diskutera fram idéer om hur Brukshundklubben och framför allt distriktet i framtiden ska arbeta och samarbeta med bland annat,

•

Styrelsearbete inom lokalklubbarna

•

Aktiva hundar och ägare

Vid återsamlingen var alla arbetsgrupperna eniga om
att den nya grenen Rallylydnad helt säkert kommer
att bidra till att fler kursdeltagare i framtiden stannar
kvar i klubbarna och på ett eller annat vis är aktiva
med sina hundar. Viktigt i sammanhanget är också att
ALLA som kommer till oss på Brukshundsklubbarna
känner att de är välkomna och att alla är lika viktiga
för klubben oavsett om man kör elitskydd, lydnadsklass 1, freestyle, agility eller rallylydnad. Andra synpunkter som kom fram var att klubbarna måste kunna
erbjuda ”ett brett kursutbud, återinföra det så kallade
aktivitetspasset, få igång träningsgrupper samt fadderverksamhet, vidareutbildning av instruktörer…”

Simon och Ragge!

Zzznark, alla var inte lika roade!
Mål 2010…
Förbundsstyrelsen har i det beslutade framtida målstyrningsarbetet föreslagit fem mål. Ett ekonomiskt mål ”ekonomi i
balans med stabil likviditet” samt följande

•

Utveckla ledarskap för alla klubbfunktionärer

•

Aktiva hundar och ägare

•

Funktionsdugliga hundar

•

Samhällsnyttiga hundar

När det gäller ledarskapet var konferensen överens om att det måste
sättas upp ett ramverk för ”Det
goda ledarskapet” som Brukshundklubben vill stå för. När ramarna är satta är nästa steg att se
till att det finns både utbildare och
utbildningstillfällen inom distriktet. Detta bör prioriteras och utbildningarna vara igång senast
2011. Ett gott ledarskap leder förhoppningsvis till att fler medlemmar vill engagera sig i klubbarbetet i framtiden.
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Aktiva hundar…
Är rubriken på ett av Förbundsstyrelsens mål som
deltagarna snabbt ändrade
till ”aktiva hundar och
hundägare”. Brukshundklubben ska skapa förutsättningar för bra möjligheter
till ett aktivt hundliv för alla
medlemmar. År 2013 är det
meningen att hundägare
skall uppfatta brukshundklubbens verksamhet som
så positiv att betydligt fler
medlemmar än idag vill
stanna kvar inom SBK. En
verksamhet som skall ske med bland annat hjälp av;

Grupparbetena var många och långa.

•

Attraktiva tävlingar, prov, tester och utställningar

•

Attraktiva hundägarkurser och aktiviteter

•

Att tävlingar och prov har utvecklats till mer
samhällsanpassade former än idag

•

Samhällsnyttiga hundar

•

Kvalificerade instruktörer

•

Fler möjligheter till tävlingar, prov, tester och
utställningar.

För att ha kontroll över att verksamheten verkligen blivit
mer attraktiv och utvecklats positivt kommer SBK att
kontinuerligt mäta och läsa av den statistik som lokalklubbarna skickar in varje år. Med fler medlemmar som i
framtiden stannar kvar inom SBK vill man uppnå;
”friskare hundar med lång livslängd. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för
samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke.”
Rallylydnad och freestyle.
I samband med detta diskuterades det en hel del i bänkraderna om att nyare grenar som Rallylydnad och Freestyle

helt säkert kommer att bidra till att fler medlemmar väljer att stanna kvar i klubbarna. Idag kommer nya medlemmar till klubbarna genom kursverksamheten och då
kanske framför allt valp– och unghundskurser. När valpkursen och kanske fortsättningskursen är avslutade väljer
många idag att inte förnya sitt medlemskap då man anser
att man har fått ut det man vill ha av Brukshundklubben.
”En god grundlydnad som gör att hundlivet fungerar
bättre i vardagen och att min hund ska kunna vara lös
ute och komma på inkallning och att den inte drar i
kopplet”, är ord som jag kan lova att alla instruktörer
hört av minst 95% av kursdeltagarna. Men visst vore det
väl roligt i framtiden om fler av våra kursdeltagare vill
vara kvar och vara aktiva med sina hundar. Bruks, lydnad, agility, rally, tjänstehund, det spelar inte så stor roll.
Eller hur? Vi är ALLA medlemmar i Brukshundklubben
och vill vara aktiva och ha roligt med våra hundar.
Funktionsdugliga och samhällsnyttiga hundar.
Även om det är viktigt att Brukshundklubben breddar
och anpassar sin verksamhet med nya grenar och aktiviteter och därmed får fler långvariga medlemmar är det
samtidigt viktigt att inte glömma bort kärnverksamheten
med avelsansvar för brukshundar och utbildning. Punkter som alltid stått högt på SBK:s agenda.
”Brukshundklubben ska skapa en gemensam värdegrund
för avelsarbetet, öka och sprida kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, det vill säga mentalt
sunda och fysiskt friska hundar. Brukshundklubben ska
också utbilda hundar och hundförare som efterfrågas av
våra samarbetspartners för att ge hunden en naturlig
funktion i samhället.” Sammanfattar vi raderna ovan så
ska detta vara nycklarna till bland annat.

Tvåbeningarna pratar och pratar om aktiva
hundar, men här sitter vi bara hela dagen!

•

Bättre mentalt sunda och fysiskt friska hundar

•

Målmedvetna och kompetenta uppfödare

•

Minskade veterinärvårdskostnader

•

Minskad andel problemhundar

•

Ökad livskvalitet hos både hund och människa

•

Förbättrad folkhälsa.
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Det finns väl ingen hundägare som inte skulle
hålla med om att samtliga dessa punkter är viktiga och att vi alla kan dra nytta av dem vare sig
vi siktar på landslaget eller har en härlig promenadkompis. Det ser alldeles förträffligt ut på
ritbordets papper men nu gäller det för Svenska
Brukshundklubben, Distrikten och Lokalklubbarna att se till att det också blir till en snar
verklighet. Ett stort och utmanande arbete ligger
framför oss. Men med det stora engagemang och
vilja som det finns ute på klubbarna är jag säker
på att Brukshundklubben fortfarande har en god
framtid och bland annat kan fortsätta att erbjuda
kurser, utbildningar och aktiviteter av högsta
kvalitet som utan tvekan kan konkurrera med de
mer kommersiella krafterna på en alltmer lukrativ hundmarknad.
Christoffer Frances ordförande Lidingö BK

SIMON
Nya idéer behöver tas in i folkrörelsearbetet. Den snabba
förändringstakten i vår omvärld gör att kraven på verksamhetsplanering blir större och annorlunda. Många
talar om behovet av förnyelse inom folkrörelserna men
få vet hur det ska gå till. De som i själva verket vet bäst
är medlemmar, förtroendevalda och anställda som redan
finns och verkar inom organisationerna. Men deras kunskaper behöver kompletteras med kunnande och insikt
om planeringsprocesser. Med detta understöd kan organisationerna själva förnya sin verksamhet.
Ett studiematerial och modell för verksamhetsplanering i
folkrörelser är den så kallade SIMON-modellen, det vill
säga.

S-yfte, I-nriktning, M-edel, O-rganisation, N-ytta.

Medlemsutveckling
SBK-Stockholms Distrikt
Klubb

Medlemsantal 2008

Danderyd Täby BK
Järfälla BK
Lidingö BK
Mälarö BK
Nacka BK
SBK Stockholmsavdelningen
Solna Sundbyberg BK
Stockholm Södra BK
Tyresö BK
Vällingby BK
Värmdö BK
Waxholms BK
Österåker BK

394
272
288
397
701
399
421
919
442
241
190
246
382

Medlemsantal 2009
322
253
339
407
683
387
411
894
396
248
229
248
402

+/- 72
- 19
+ 51
+ 10
- 18
- 12
- 10
- 25
- 46
+7
+39
+2
+20

