Verksamhetsplan 2022
Allt fortsätter att vara väldigt osäkert pga. Covid-19 pandemin och hur mycket och vad vi kommer att kunna
genomföra under 2022 men styrelsen har i alla fall lagt en verksamhetsplan som vi hoppas kunna genomföra
så mycket som möjligt av.

Styrelsen
•

Medlemsvård och fler aktiva. Att bli fler som trivs och vill vara aktiva i vår klubb är det viktigaste
arbete vi har. Det är en ständigt minskande skara som vill jobba ideellt för klubben. Här kan alla bidra
genom att ta hand om nya medlemmar och varandra, uppmuntra och ha roligt ihop. Då skapas ringar
på vattnet och vi blir snart ännu fler. Medlemsträffar, tisdagsträning, föreläsningar, kurser, läger är
alla exempel på möjligheter till medlemsvård.
Alla som har en boxer eller är intresserade av rasen ska känna sig välkomna i klubben, oavsett vilken
ambition och mål man har för sig och sin boxer.

•

Driva dokumentationsarbetet för VLO’s organisation. Fortsätta arbetet med att få en bra
dokumentbas och arbetsbeskrivningar.

•

Kommunikation. Fortsätta med annonserna i Boxerbladet och VLO-gruppen på Facebook och
Instagram. Uppdatera vår hemsida kontinuerligt. Vi ska fortsätt med att skicka ut ett medlemsbrev via
mail till VLOs medlemmar för att kunna uppdatera vad som är på gång i vår klubb på ett effektivare
sätt. Vårt mål att få ut minst fyra medlemsbrev per år.

•

Organisation. Starta upp dokumentationen av våra rutiner, aktiviteter och uppdrag i styrelse. Detta
för att säkerställa att arbetet i stort ska kunna bedrivas smidigare av nytillkomna personer.

•

Studiefrämjandet planer på att avsluta det samarbetet och istället inleda ett samarbete med
Medborgarskolan

Sist, men inte minst, vill vi vara med och skapa en klubb som är trevlig, givande och rolig att vara med i
och vi välkomnar alla som vill bli en aktiv del av Svenska Boxerklubben. Att alla som har en boxer ska
vilja vara med och känna sig välkomna i Svenska Boxerklubben är det största och viktigaste målet.

Utställning
•

VLO kommer att ha sin officiella utställning Lerums BK den 6 juni. Domare kommer vara Ingrid
Andersson. Beatrice Stocchi var tänkt att döma men med det osäkra Corona läget har vi valt att skjuta
på Beatrices medverkan till 2023.

•

VLO planerar att ha en inofficiell utställning, Adventsvalpen med veteran, runt 1 advent i Tånga
Hallen, Vårgårda.

•

Att utbilda åtminstone en till CUA (certifierad utställningsarrangör). Det är ett krav att det finns en
sådan för att får arrangera en officiell utställning

Mental
•

För 2022 planeras det för MH som kommer vara på Lerums BK. Datum kommer ut på SBK tävling.

•

VLO ska också försöka om intresse finns ordna MT, plats ej bestämt.

•

Planer på att få till en MT bana på Lerums BK ihop med deras medlemmar

•

Behovet av att utbilda nya figuranter och testledare är stort. Målet är att utbilda både figuranter och
testledare under året

Tävling, kurser, läger
Tävling
•

Ett inofficiellt KM planeras det för under året

Kurser
•

VLO’s mål är att kunna erbjuda kurser och föreläsningar för våra medlemmar.

•

VLO planerar för att under vår och höst ha träffar på Lerums BK (och ev. på andra BK) för
gemensam träning och umgänge. Träffar för alla oavsett nivå på träningen. Allt från elitträning till
socialisering och vardagslydnad.

•

VLO har också planer på att försöka få till Boxerträffar på andra ställen i vårt stora LO. Där man med
stöd från styrelsen ska kunna ordna olika aktiviteter. Träffarna kan vara tex en spårdag i skogen, en
lekträff på stranden, promenad med korvgrillning.

´
Läger
•

VLO läger på Tånga Hed planeras det för. Diskussioner om att lägga lägret under våren finns då det
inte är lika många kennlar och klubbar som läger då och som det blir konkurrens med.

Lerum BK
•

Ett kontrakt med Lerums BK är skrivet. Vi kommer kunna låna planer, mh-bana, stugan mm ett visst
antal gånger per år. Styrelsen ser många möjligheter och fördelar med det påbörjande samarbetet med
Lerums BK och deras medlemmar och hoppas och tror att båda klubbarna kan får ett bra utbyte av
samarbetet.

PR
•

Då My Dog 2022 är inställt så planeras inte för andra PR åtagande.

Hemsidan / Facebook
•

Kontinuerligt uppdatera hemsidan med aktiviteter och information om vad som händer i VLO.

•

Facebook kommer fortsatt användas för att få ut info snabbt och effektivt till medlemmar.
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