Mål

Verksamhetsplan/mål 2012

Stödja klubbarna med deras arbete:
 öka medlemsantalet
 hundägarutbildning
 mentalbeskrivning
 målstyrning

Distriktmöten

Årsmöte den 25 mars i Hofors.
Distriktsmöten i Bollnäs den 26 april, 31 maj och 25 oktober.

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret att ha sex styrelsesammanträden.

Kongressen

Distriktet skall representeras på kongressen den 12-13 maj i Sollentuna.

Centrala konferenser

Distriktet skall representeras vid följande konferenser:
Organisations-, hundägarutbildnings-, agility-, rasutvecklings-, tävlings- och utbildning tjänstehunds
konferensen.

Distriktsmästerskap

Skydds den 27 maj Skutskär
Sök den 29 september Hofors
Spår den 5 maj Hofors
Rapport den 29 september Hofors
Lydnad den 8 juni Hofors
Agility den
Tjänstehund den
Rallylydnad den

Agilitysektorn

Sektormöte vår och höst
Möte med alla agilityansvariga vår och höst
Planerar att genomföra instruktörsutbildning A1
Tävlingsledarutbildning och fortbildning för instruktörer med Malin Elfström
Länskampen
Inköp av T-shirt till laget i länskampen

Hundägarutbildningssektor

Sektorn planerar att ordna en informations träff för distriktets instruktörer under året. Där vi kommer
prata om kursinnehåll, nya instruktörsplanen, hur gör vi/ni och mycket mer. Vi kommer då vi får reda
på att en utbildning startar fråga om platser finns över, och skicka detta vidare till alla klubbar som
skickat in intresse till D-HUS för att utbilda instruktör. Får vi många intressemail från närliggande
klubbar kan vi meddela detta, så klubbarna gemensamt kan starta en utbildning.
Med denna verksamhetsplan hoppas vi att Gävleborgs instruktörer kommer att se fram emot ett år av
utveckling och gemenskap.

Rasutvecklingssektor

.

Officiella utställningar under verksamhetsåret, Gävle den 10 juni och Ljusdal den 16 september

Tjänstehundssektor

Ordna kvartals konferenser med alla klubbars tjänstehundsansvariga.
Information i distriktets klubbar om tjänstehunds göromål och aktiviteter.
Patrullhund
Informera sig om statusen på distriktets tjänstehundar.
Genomföra bevakningskurs i Edsbyn
Genomföra certprov i Ljusdal
DM saknar arrangör
Räddningshund
Ingen planerad verksamhet.

Tävlingssektor

Tävlingsplaneringsmöte under våren
Fortbildning av tävlingsledare, tävlingssekreterare och domare
Under våren arrangera en domarkonferens med bedömning
Under året arrangera en tävlingsledarkonferens och en tävlingssekreterare konferens
Möte med klubbarnas tävlingsansvariga
Teorikurs i skydds för distriktets klubbar
Utvärdering av officiella tävlingar

Kommitté hundars mentalitet

Fortsätta inventering av mentalbanor, mentaltestdomare, mentalbeskrivare, mentaltestledare och
mentalfiguranter på uppdrag av C-kommitté hundars mentalitet.
Konferenser med testledare i Gästrikland och Hälsingland

Kommitté hemsida

Fortsätta med information om distriktets göromål.

Avgifter 2013

Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla under 2013:
Medlemsavgifter: 10:- per ordinarie- och familjemedlemmar
Bruksprov och lydnadsprov: 5:- per startande
Agility: 1:- per startande
Utställning: 3:- per katalogiserad hund vid officiell utställning.
Mötesavgift: 1 200:-/klubb och år.
Förseningsavgift på 1 000:- per ärende.

Ekonomi

Budgetramen för innevarande verksamhetsår 2012, är som tidigare baserad på resultatet från
föregående verksamhetsår.

Gävleborg i januari 2012

