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styrelserepresentanter 
 
 

 
 

Hej! 

På medlemsmötet i november hade vi besök av Sanna Ameln från SBK, som 
presenterade Utvecklingsprojektet och på vilket sätt det kan bidra till 
utveckling i våra klubbar. Det mottogs positivt och vi beslutade gemensamt 
att bjuda in projektet till Sörmland. 

Distriktsstyrelsen och SBK:s Förbundsstyrelse vill därför hälsa välkommen till 
utvecklingsmöte för lokalklubbar inom Sörmlands distrikt,  
lördagen den 25 februari 2017. 

Plats: Eskilstuna Brukshundklubb, Åsbymon Gamla Skola, 632 22 Eskilstuna. Vägbeskrivning 
och koordinater finns på klubbens hemsida: http://eskilstunabk.se/Klubben/index.html 

Tid: kl. 10.00-15.00 

Syftet är att gemensamt delge varandra idéer och aktiviteter för att utveckla vår verksamhet 
och engagera fler medlemmar.  

Av erfarenhet vet vi att det finns mycket kunskap, goda exempel och engagerade 
medlemmar i lokalklubbarna i Sörmland och hoppas att ni vill bidra genom att komma med 
på utvecklingsmötet!  

 Fika och lunch ingår. Resekostnader står respektive lokalklubb för.  

Anmälan till info.sbksormland@gmail.com senast den 15 februari. Max 3 deltagare per 
klubb.  
I anmälan - ange namn, klubb, funktion, mobilnummer och epost för varje deltagare samt 
eventuell specialkost.  

Väl mött önskar styrelsen för Sörmlandsdistriktet 

genom Cecilia Trehn, vice ordförande och uppdragsansvarig för utvecklingsdagen 

 

På nästa sida berättar Förbundsstyrelsens ordförande Rolf Weiffert om bakgrunden till 

Utvecklingsprojektet och upplägget för utvecklingsdagen.  

http://www.sbksormland.se/
http://eskilstunabk.se/Klubben/index.html
mailto:info.sbksormland@gmail.com


 
 
 
 
 
 

www.brukshundklubben.se 
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta 

Tel: 08-505 875 00 - Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605 
 

Hej! 

Som du säkert vet, åker vi nu runt landet och träffar klubbar på respektive distrikt för att 
tillsammans lösa frågan hur vi kan utveckla Brukshundklubben och få fler och nöjdare 
medlemmar! Den allvarliga bakgrunden är att vi tappat cirka 13 500 medlemmar sedan 
2007. Och att vi dessutom tappar drygt en femtedel av våra medlemmar varje år, och måste 
då först skaffa lika många nya - det är kostsamt för alla slags verksamheter!   

Kort sagt: Vi är i ett läge då Brukshundklubbens verksamhet för medlemmarna tveklöst 

måste utvecklas och förändras. Det berör oss alla – din klubb och de gemensamma 

funktioner jag ansvarar för. 

På rundresans utvecklingsmöten görs det grupparbeten, för att ta fram konkreta lösningar 
för att utvecklas. Med utgångspunkt i ett ”smörgåsbord av åtgärder”,  jobbar vi fram 
konkreta åtgärder.  Det kommer fram många bra konkreta lösningar! Och det finns ett stort 
engagemang! Det känns bra! 

Vi har redan nu samlat och skapat ca 50 konkreta åtgärder för att:    

 Behålla medlemmar (och återvinna före detta) 

 Rekrytera nya medlemmar 

 Erbjuda fler aktiviteter ”mitt i hundlivet” 

 Skapa resurser för genomförande 
 

Alla lösningar läggs i idébanken på brukshundklubben.se/idebanken.  

Utvecklingsmötet den 25 februari är en möjlighet för dig och din lokalklubb att bidra med 
just era tankar och idéer samt att få påfyllnad från andra! 

Låt oss vara ödmjuka och konstatera att det sätt vi jobbat på hittills inte är tillräckligt för att 

behålla medlemmar och göra dem nöjda. Vi behöver våga pröva nya lösningar. Här är ensam 

inte stark – vi behöver jobba ihop som EN stark Brukshundklubb. 

Med vänliga hälsningar 

Rolf Weiffert, ordförande 

Svenska Brukshundklubben 

http://www.brukshundklubben.se/

