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Mål och verksamhetsuppföljning

Nuläge

Sedan 2009 har vi arbetat aktivt med att 
införa målstyrning i Svenska 
Brukshundklubben. Det har varit svårt att 
förankra processerna kring det i 
organisationen och förbundsstyrelsens 
utmaning har varit att hitta en nivå på 
målformuleringar i verksamhetsplanen som 
är applicerbart i hela organisationen. 

Arbetet med målstyrning kanske inte kan 
prioriteras av distrikt och klubbar då 
verksamheten tar tid. Det har inte heller varit 
tydligt varför och på vilket sätt 
organisationen ska jobba målstyrt.

Önskat läge

Att hitta en nivå på formulering i 
verksamhetsplanen som underlättar för alla 
delar i organisationen att bryta ner i egna 
mål.

Att centralorganisationen formulerar mål 
som är mätbara och följer en röd tråd 
genom verksamhetsplan, FS strategiska mål 
och utskottens aktiviteter.

Att i en handlingsplan för året koppla all 
verksamhet till mål och tydlig prisbild så 
aktiviteter och budget går hand i hand.

Att ta fram mallar och arbetssätt som 
förenklar instansernas arbete med mål och 
budget samt måluppföljning till styrelsen 
och årsmöte.



Sätta mål utifrån kongressbeslut
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Sätta mål utifrån kongressbeslut
Kongressen fastställer 
övergripande inriktning.

Förbundsstyrelse fastställer 
strategiska mål för 
centralorganisationen

Utskotten utarbetar 
handlingsplaner med aktiviteter 
och mätbara mål.

Distrikt och rasklubbar utarbetar 
aktiviteter och mätbara mål.

Lokalklubbar utarbetar aktiviteter 
och mätbara mål.
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Övergripande inriktning

Vision, verksamhetsidé och uppgifter 
är beslutade av kongressen och utgör 
riktlinjer för organisationens 
målsättningar.

Fokusområden föreslås av 
förbundsstyrelsen inför varje kongress 
samt medföljande inriktning.

I handlingsplanen för 
centralorganisationen förs av 
kongressen beslutade fokusområden 
och inriktning in.



Aktiviteter och mätbara mål
Varje instans genomför aktiviteter men 
mätbara mål som är kopplade till 
budget.

Varje fokusområden kan ha ett eller 
flera aktiviteter, beroende på 
instansens verksamhet.

Under punkten uppföljning jobbar men 
med verksamhetsuppföljning under 
året för att underlätta rapportering till 
styrelse, distrikt och förbund.



Frisk och sund organisation
Brukshundklubben ska kännetecknas av ett 
utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god 
resurshållning. 

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett 
aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av 
kunskap.

Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. 
Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av 
verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela 
tiden utvecklas. 

Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, 
privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med 
att marknadsföra Brukshundklubben som organisation i 
samhället. 

Vår digitala närvaro ska vara tydlig.

Exempel på fokus & inriktning
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Exempel på FS strategiska mål
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Frisk och sund organisation

Brukshundklubben ska kännetecknas av ett 
utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god 
resurshållning. 



Exempel på FS strategiska mål
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Frisk och sund organisation

Brukshundklubben ska kännetecknas av ett 
utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god 
resurshållning. 

Mål: Vi ska arbeta med att förankra policys och 
värdegrund i organisationen och se till att de 
efterlevs. Vi ska utveckla ledarskapet i 
organisationen och utveckla processer för att 
effektivisera det ideella arbetet hos våra 
funktionärer.



Frisk och sund organisation

Brukshundklubben ska kännetecknas av ett 
utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god 
resurshållning. 

Mål: Vi ska arbeta med att förankra policys och 
värdegrund i organisationen och se till att de 
efterlevs. Vi ska utveckla ledarskapet i 
organisationen och utveckla processer för att 
effektivisera det ideella arbetet hos våra 
funktionärer.

Aktiviteter:

Aktivitet: Marknadsföra värdegrunden

Mål: Genom marknadsföring ska utskottet förankra 
värdegrunden i organisationen så fler medlemmar 
känner till och efterlever den.

Tidsplan: 2019

Mätningar: Antal disciplinärenden & antal 
utbildningar av föreningscoacher

Kostnader: 10 000 kr

Exempel på utskottens aktiviteter
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Frisk och sund organisation
Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande 
ledarskap, en öppen attityd och god resurshållning. 

Måluppföljning: Under året har utskottet för organisation gjort 
marknadsinsatser för att förankra policyer och värdegrund i 
organisationen. Det har lett till att antalet disciplinärenden 
minskat med 20 procent.

Utskottet har också satsat på fler utbildningar i ämnet 
värdegrund och demokrati. Genom satsningen har vi genomfört 
10 utbildningar med sammanlagt 135 deltagare.

Måluppföljning till kongressen



Måluppföljning till kongressen
Kongressen godkänner 
verksamhetsberättelse och 
resultatredovisning.

Förbundsstyrelse redogör för 
kongressuppföljningen.

Utskotten rapporterar 
handlingsplaner och budget till 
FS under året. Slutrapporten 
redovisas i verksamhets-
berättelse och 
resultatredovisning.

Distrikt, rasklubbar och 
lokalklubbar redovisar 
verksamhetsuppföljning i 
verksamhetsstatistiken.
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Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Årshjul verksamhetsplanering och uppföljning

Beslut om nästa års fokusområden, 
inriktning och budget

Ny handlingsplan för 
nästa år tas fram

Instans planerar verksamhet 
och budget för nästa år

Verksamhetsplanering och 
budget lämnas till styrelse

Instans beslutar verksamhet och 
budget för nästa år

Verksamhet och budget 
fastställs av styrelse

• Arbetsbudget fastställs
• Verksamheten genomförs
• Uppföljning innevarande år

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning

Handlingar till 
årsmöten

Uppföljning

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsplanering
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