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”Vad ska SBK Stockholmsdistriktet prioritera för att 
utveckla ledarskapet och för att skapa förutsättningar för 
ett aktivt hundliv – till nytta för de lokala klubbarna i 
Stockholms distrikt?”

www.sbkdistr.se

http://www.sbkdistr.se/


Övergripande inriktning för distriktet:

– Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, 
   rasklubbar, distriktets hundungdom, samt SBK centralt.

– Aktivt delta på aktuella konferenser och andra arrangemang där distriktets
   representation kan komma verksamheten till nytta.

– Verka för att distriktets hemsida fungerar som god informationskanal för distriktets 
   klubbar och medlemmar.

– I samarbete med lokalklubbarna påbörja arbetet med målstyrning, enligt  
   kongressbeslut.

– Genom långsiktigt strategiskt arbete, höja kvalitet och omfattning på verksamheten 
   inom distriktet.

– Arbeta för fler medlemmar samt fler aktiva medlemmar i distriktets klubbar.

– Öka intresset för tävling samt bidra till att skapa bra förutsättningar för de tävlande.

– Arrangera verksamhetskonferens för samtliga klubbar i distriktet.

– Fylla utbildningsbehovet för klubbarnas förtroendevalda av SBK-anpassad 
utbildning av dessa i samråd med Studiefrämjandet.

– Distriktet kommer under hösten i samarbete med Studiefrämjandet anordna  
   cirklar i målstyrning för klubbarna.

Dessutom kommer styrelsen att fortsätta arbetet med en förbättrad kommunikation 
mellan distrikt och lokalklubbar bland annat genom hemsidan.
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Målstyrning:

Målen är:
 
1: Införa målstyrning i distriktet 

Målstyrning ska vara genomfört:
 
2011 i distriktets styrelse och sektorer Genomförts

2012 i 2 av distriktets lokalklubbar 

2013 i 6 av distriktets lokalklubbar   (+ 4)

2014 i 13 av distriktets lokalklubbar  (+ 7)

Utgångsår: 2010 ;  Utgångvärde = 0

2: Öka medlemsantalet i distriktet

2012 ökning 1%  (+49) 4954 medlemmar

2013 ökning 2% (+99) 5053 medlemmar

2014 ökning 3% (+152) 5205 medlemmar

Utgångsår 2011;  Utgångsvärde 4905

3: Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete

2011 öka med 25 personer till 195 deltagare = +15 % utfall 369 deltagare

2012 öka med 20 personer till 215 deltagare = +10 %

2013 öka med 10 personer till 225 deltagare = +5 %

2014 öka med 10 personer till 235 deltagare = +5 %

Utgångsår 2010;  Utgångsvärde 170 deltagare på distriktsmöten 

4: Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna

2011 öka med 8 aktiviteter till 25 aktiviteter = + 45 % utfall 38 aktiviteter

2012 öka med 2 aktiviteter till 27 aktiviteter = + 8 %

2013 öka med 1 aktiviteter till 28 aktiviteter = + 5 %

2014 öka med 1 aktiviteter till 29 aktiviteter = + 5 %
Utgångsår 2010;  Utgångsvärde 17 aktiviteter / möten 
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Översyn av distriktets organisation:

Distriktsstyrelsen kommer under året att följa arbetet i de centrala utskotten och
vid behov genomföra förändring i distriktsorganisationen om styrelsen anser
att så behövs.

I enlighet med SBK distriktsstadgar skall distriktsstyrelsen sträva 
efter att:

– Fortlöpande följa, stödja lokalklubbarnas verksamhet samt verka hör ett ökat   
   samarbete mellan klubbarna.

– Samverka med förbundets övriga distrikt, och rasklubbar, SKK, specialklubbar,   
   hundungdom, samt berörda myndigheter och organisationer inom regionen.

– Främja utbildning och kursverksamhet inom distriktet.

– Följa, stimulera och samordna tävlings- och provverksamheten inom distriktet.

– Fortlöpande medverka i frivilligorganisationernas verksamhet.

– Avge yttranden och verkställa utredningar, på uppdrag av förbundsstyrelsen eller 
   myndighet.

– Informera om förbundet, dess målsättning och verksamhet.

– Tillvarata hundägarintressen inför myndigheter och organisationer inom  
   distriktets verksamhetsområde.

– Genomföra verksamhet till ömsesidig nytta för lokalklubbarna.

– Aktivt delta i av förbundet och samarbetsorgan arrangerade aktiviteter.

– I övrigt fullgöra de uppgifter som av förbundsstyrelsen åläggs distriktet.
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