Rasklubbars verksamhet 2020
Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från ras- och lokalklubbar samt distrikt för att sammanställa nödvändig information
till verksamhetsberättelsen.
Även om år 2020 har varit ett mycket speciellt år där verksamheten varit påverkad i olika grad så behöver vi få in information om er
verksamhet. Ett sådant här år kanske det är ännu viktigare för att vi ska kunna stå rustade för framtiden.
Enkäten är konstruerad så att ni kan spara era frågor och gå tillbaka och fylla på med uppgifter om så behövs, men det enklaste är naturligtvis
att svaren är förberedda och att alla uppgifter fylls i vid ett och samma tillfälle. Enkäten skall besvaras före den 27 januari 2021 och vi
uppskattar om ni respekterar det datumet.
Tack på förhand
Svenska Brukshundklubben
Förbundsstyrelsen och Förbundskansliet

Utbildning
Q1: Hur många kurser för funktionärer har genomförts inom klubben?
Om ni inte haft några utbildningar anger ni värdet 0
Uppskattat antal
intresserade som ej fått
Antal kurser

Antal deltagare totalt

plats

Uppfödarutbildning

Provledarutbildning IGP/BHP

Mentalfunktionärsutbildning

Utställningsarrangörsutbildning

Q2: Hur stor del av den planerade kurs- och utbildningsverksamheten bedömer ni har ställts in på grund av
coronapandemin?
1 (Mycket stor)

2

3

5

6 (Ingen påverkan alls)

Ingen uppfattning

Ange gärna kommentarer till ovanstående bedömning
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Verksamhet och arrangemang

Q3: Vilka verksamheter finns inom er klubb?
Markera JA eller NEJ i listan
Kommentarer och synpunkter kan lämnas i kommentarsrutan

JA

NEJ

Råd i avelsfrågor till uppfödare
och hundägare
Valphänvisning till
hundägare/blivande hundägare
Särskild kommitté för
uppfödarverksamhet
Har rasklubben under året fört
avelsregister
Finns särskild person/kommitté
för registerverksamheten
Används Lathunden för
uppföljning och utvärdering av
de rasspecifika avelsstrategierna
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Q4: Anordnas l&auml;gerverksamhet inom er rasklubb och i s&aring; fall inom vilka omr&aring;den?
JA, ange vilka områden i öppna svarfältet

NEJ

Q5: Vilka av följande arrangemang/aktiviteter har anordnats i klubben?Om något av alternativen inte arrangeras anger
ni värdet 0 (Uppgifter om MH och MT hämtas från SBK Tävling)

Antal arrangemang

UHP-prov

Rasklubbsmästerskap

Officiell utställning

Inofficiell utställning
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Välj i listan
JA
NEJ

Totalt antal deltagare

Q6: Hur stor del av de planerade aktiviteterna bedömer ni har ställts in på grund av coronapandemin?
1 (Allt)

2

3

5

6 (Ingenting)

Ingen uppfattning

4

Ange gärna kommentarer till ovanstående bedömning

Marknadsföring

Q7: Hur meddelar sig klubben till sina medlemmar?
Flera alternativ kan anges. Om inget av alternativen passar finns möjlighet till fritext.
Egen hemsida

Eget medlemsblad

Inget av ovanstående

Annat

Facebook

Twitter

Om ni valt Annat, specificera här:
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Övrig information och administrativa uppgifter

Q8: Det talas en del om att det kan vara svårigheter att hitta styrelsefunktionärer till klubbarna.Hur är det i er klubb?
1 (Väldigt svårt)

2

3

4

5 (Väldigt lätt)

Vet ej/Ingen uppfattning

Ange gärna i det öppna svarsfältet om det är någon post som är svårare att besätta än någon annan.
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Q9: Hur fungerar samverkan mellan olika instanser i er klubb?
Beskriv kort i vilka frågor i det öppna svarsfältet efter matrisen.

Mycket dåligt

Dåligt

OK

Bra

Mycket bra

Vet ej/Ingen
uppfattning

Samverkan med SBK:s
lokalklubbar
Samverkan med
Förbundskansliet
Samverkan med andra
rasklubbar
Samverkan med SKK:s
Länsklubbar
Samverkan med olika
distrikt

Q10: Har klubben aktiviteter/arrangemang som riktar sig till klubbens medlemmar?
Vid JA ange typ av aktivitet/arrangemang i kommentarsfältet.
JA

NEJ
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Q11: Har klubben aktiviteter/arrangemang som riktar sig till klubbens funktionärer med syfte att visa uppskattning för
utförda uppdrag?
Vid JA ange typ av aktivitet/arrangemang i kommentarsfältet.
JA

NEJ

Q12: Har ni problem med konflikter inom er klubb?
Ge gärna kommentarer i kommentarsfältet, ange även där om ni använt er av en föreningscoach eller någon annan för att
lösa eventuella problem.
Inga konflikter alls
Någon enstaka som varit lätt att lösa
Någon enstaka som varit svår att lösa
En hel del men de har inte stört verksamheten nämnvärt
Många konflikter som stört verksamheten
Haft kontakt med föreningscoach via e-post
Haft kontakt med föreningscoach via telefon
Haft besök av föreningscoach
Tagit hjälp av annan/andra. Ange gärna varifrån i det öppna svaret
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Q13: Har er klubb nedtecknade m&aring;l som f&ouml;ljs upp i verksamhetsber&auml;ttelsen?Kommentarer och
synpunkter kan l&auml;mnas i kommentarsrutan.
1 (Nej inte påbörjat)

2

3

4

5 (Fullt infört inom alla aktivitetsområden)

Ingen uppfattning

Q14: Medlemsmöten är ett av klubbens sätt att nå sina medlemmar och denna fråga beskriver omfattningen på er klubb.

Hur många av dessa har varit
digitala?

Antal
Hur många medlemsmöten har
klubben haft under året?
Hur många medlemmar deltar i
genomsnitt på era
medlemsmöten?

Q15: Vilket behov har ni av hjälp och support från Förbundsstyrelsen med utskott samt Förbundskansliet?
1 (Inget behov alls)

2

5 (Mycket stort behov)

Ingen uppfattning

3

4

Ange vilken hjälp som i så fall efterfrågas
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Q16: I generella termer, hur stor påverkan bedömer ni att coronapandemin haft på er verksamhet?
1 (Allt)

2

3

5

6 (Ingenting)

Ingen uppfattning

Ange gärna kommentarer till ovanstående bedömning
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Q17: Administrativ information
Klubb
Klubbnummer
Uppgiftslämnare
Funktion/Befattning
Telefon
e-post
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