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Välkommen till Älvkarleby hundsport
En förening finns till för att samla människor med likartade intressen för att
verka för en gemensam sak. Att vara medlem i en förening ska vara inspirerande
och givande för alla medlemmar. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan
medlemmarna och föreningen.

Som medlem i Älvkarleby hundsport välkomnar vi alla att vara med och
utveckla föreningens verksamhet. Charmen med föreningsverksamhet är att alla
insatser behövs. Det betyder att du som medlem kan välja hur mycket du vill och
kan engagera dig i föreningens aktiviteter. Det vi lovar dig är att alla insatser
kommer att uppskattas. Vi har respekt för att människors livssituationer ser olika
ut och att det ger oss olika förutsättningar att bidra.
Vi finns för våra medlemmar och vi har till uppgift att tillvarata så mångas
intressen som möjligt. Det innebär att inriktningen på den verksamhet vi
bedriver kan skifta men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.



Vi tror att det går att driva en förening där alla medlemmar känner att de
har glädje av både verksamheten som bedrivs och kontakten med andra
som är intresserade av samma sak.



Vi tror att det går att driva en förening där de insatser du väljer att göra
för föreningen berikar, ger energi och inspiration för dig som person och
för ditt hundägande.



Vi tror att olika synsätt på hur man når ett gemensamt mål berikar
verksamheten. Vi välkomnar dina idéer och tror på öppna och
konstruktiva diskussioner.

Vision
Glädjefylld klubb med engagerade medlemmar känd av alla hundvänner.

Hur lever vi upp till vår värdegrund?
Hos oss i Älvkarleby hundsport är alla välkomna: barn, ungdomar och vuxna.
Är någon intresserad av att gå med i föreningen så berättar vi hur man gör. Ser vi
en person vid föreningen som vi inte känner igen så hälsar vi och frågar om vi
kan hjälpa till.
Vi bjuder in alla att delta som funktionärer eller deltagare vid de aktiviteter som
vi arrangerar därför att vi utgår från att det blir som allra roligast om vi
samarbetar. Har man roligt ihop blir också resultatet bra.
Våra möten präglas av öppenhet där alla känner att de kan komma till tals. Vi kan
ha olika åsikter men vi har konstruktiva diskussioner med högt i tak.
Vi gläds åt varandras framgångar både när vi tränar och när vi tävlar.

Vi utgår från att vi tillsammans kan komma med nya idéer om aktiviteter som kan
ordnas eller nya sätt att arbeta inom klubben. Inget är så bra att det inte kan bli
bättre – vi vågar tänka nytt och prova oss fram.
Vi vill ha en glädjefylld hundträning med mjuka metoder.

Måluppföljning
medlemmar under året.
Aktiv digital kommunikation: Vi har under året bedrivit en aktiv digital
kommunikation via webbplatsen, en växande Facebookgrupp om 317
medlemmar.
50 % av medlemsfamiljerna är engagerade i klubbens aktiviteter. Resultat: över
90 % aktiva medlemmar.
En utmaning för klubben kommande år är att nå målet om hundra medlemmar.

Verksamhetsstrategi
Styrelsen har slagit fast några strategiska utgångspunkter för Älvkarleby
hundsport LKK:s verksamhet:
1. Vi strävar efter att vara en klubb dit medlemmar med särskilt intresse för
träning med sin hund söker sig. Det finns inget egenvärde i att bli en
väldigt stor klubb vad gäller antalet medlemmar.
2. Det ska finnas en balans mellan klubbens aktiviteter och den förmåga
som medlemmarna har att arbeta ideellt för att förverkliga dessa.
3. Älvkarleby hundsport LKK tjänar i första hand pengar på att arrangera
tävlingar. Förutsättningar måste därför skapas för att mäkta med att
arrangera tävlingar.
4. Vi samarbetar med andra aktörer för att kunna erbjuda så mycket
verksamhet som möjligt.
5. Att samarbeta med andra aktörer för att hålla t ex kurser får följande
konsekvenser: Vi sliter mindre på de egna ideella resurserna. Vi tjänar
mindre pengar på kurser. Vi får in fler nya träningsintresserade
medlemmar utan att behöva marknadsföra oss.

Aktiviteter 2020
Året har varit minst sagt annorlunda och flera aktiviteter har blivit inställda pga
Corona, men vi har ändå kunnat anpassa och genomföra vissa av våra planerade
aktiviteter.
1. Vi har haft styrelsemöten i enlighet med våra stadgar.
2. Vi har under året haft en aktiv digital kommunikation både på
webbplatsen och på Facebook. Det har varit en mycket aktiv
kommunikation med inlägg med både text och bilder i samband med
träningar och tävlingar. Facebookgruppen har bidragit till att på ett enkelt
sätt sprida information om de aktiviteter som vi haft.
3. Vi har samarbetat med Gårdskärs IF.
4. Träningsplanen i Gårdskär har under sommaren underhållits med inhyrd
gräsklippning.
5. Vi höll diverse kurser under våren inom lydnad, agility och rally..
6. Vi har arrangerat agilitykurs för nybörjare och fortsättningsekipage.
7. Vi har genomfört valp/allmänlydnadskurs.
8. Tävlingskurs i agility för Maria Alexandersson har hållits utomhus.
9. Vi har bedrivit träningskvällar för agility, rallylydnad och tävlingslydnad i
varierande utsträckning.

Organisation och arbetsform
Ordförande: Ulrika Gill
Sekreterare: Stina Lindblad
Kassör: Anne Ågren
Ledamot och vice ordförande: VEM?
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Styrelsen träffas ca 4 gånger per termin. Klubbmöte för alla medlemmar hålls vid
å vid behov.
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