
 
 

 Bonussystem Växjö Brukshundsklubb 
 

Allmänt 

På medlemsmötet 2016-04-17 togs ett beslut att införa ett bonussystem på VBK som gäller för ideellt arbete. 

 

Systemet är dels ett sätt att belöna de som lägger mycket av sin fritid på att arbeta i klubben men även ett 

försök att stimulera fler medlemmar till att bidra. Idén bygger på att tiden som varje medlem ideellt arbetar i 

klubben ger poäng som sedan kan användas för att exempelvis kunna gå på en gratis föreläsning eller ta en 

fika på klubben. Grunderna i systemet är lånat från Göteborgs-Mölndals Brukshundsklubb men sedan 

anpassat efter vår egna klubb.   

 

Innan har varje sektor inom klubben kunnat belöna de aktiva. Detta är fortfarande möjligt även efter 

bonussystemets införande enligt samma tillvägagångssätt som tidigare. Bonussystemet är ett komplement 

till tidigare sätt att ge tillbaka till aktiva medlemmar. 

 

Intjänande av poäng  

Med några få undantag gäller principen att ideellt arbete för VBK ger medlem 1 poäng för en hel dag, 0.5 

poäng för en halvdag och 0.25 poäng för upp till 3 timmars arbete. Det går inte att specificera allt arbete/alla 

uppgifter som sköts på klubben. Allt arbete, även ej specificerat i detta dokument, belönas därför utifrån 

nedlagd tid enligt denna princip. Nedan finns exempel på vad som kan ge poäng. 

Redovisning av poäng 

Medlem bokför själv sina poäng i för ändamålet avsedd pärm placerad i klubbstugan. Systemet bygger på 

ärlighet vid redovisningen. Men det viktiga är att fylla i både när poäng blir intjänade samt uttag av poäng, 

se separat dokument. 

Uttag av poäng  
1 poäng motsvarar i de flesta fall ca 50 kr vid uttag. Poäng kan aldrig bytas mot kontanter. I det fall 

belöningssystemet av någon anledning skulle avslutas/avskaffas, kan inga fordringar ställas mot VBK. Uttag 

kan ske endast på kurser/aktiviteter m m arrangerade av VBK och bokförs på för ändamålet särskild 

blankett. Eventuella andra önskemål behandlas av styrelsen. Om och hur många poäng en kurs/aktivitet 

kostar bestäms av ansvariga för respektive aktivitet, och meddelas vid presentation av aktiviteten.  

Uttag av poäng – tävling 

Vid uttag av poäng för tävling kan ej poäng/kontanter mixas - antingen betalar man kontant eller med poäng.  

Funktionärsutbildning 

Funktionärsutbildning, t ex instruktör/TL/Domare varken ger eller "kostar" poäng.  

För frågor eller åsikter om systemet använd följande mailadress bonussystem@vaxjobk.se. 

Utvärdering och eventuell revidering av systemet är planerad till hösten 2016. 

Förslaget framtaget av gruppen för Bonussystemet.  

Omarbetad av Mikael Thorén & Linda Thorén. 
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Tävlingar allmänt 
 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Funktionär Heldag, mer än 4 timmar 1 dag 1 

 Halvdag, upp till 4 timmar 0,5 dagar 0,5  

 

Agilitytävling 

 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

TL  1 dag 1 

Funktionär Heldag, mer än 4 timmar 1 dag 1 

 Halvdag, upp till 4 timmar 0,5 dagar 0,5 

 

Lydnadstävling 

 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Funktionär Heldag, mer än 4 timmar 1 dag 1 

 Halvdag, upp till 4 timmar 0,5 dagar 0,5 

 

Rapporttävling 
 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Iordningställande Ny sträcka 2 dagar 2 

TL Inkl. förberedelser 1,5 dagar 1,5 

Skytt  1 dag 1 

 

Spårtävling 
 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

TL Inkl. förberedelser 3 dagar 3 

Spårläggare Inkl. förberedelser 1 dag 1 

 

Söktävling 

 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Iordningsställande Ny ruta 2 dagar 2 

TL Inkl. förberedelser 1,5 dagar 1,5 

Sökfigurant  1 dag 1 

 

Kurser 

 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Instruktör- terminkurs Ca 20-30 timmar 10 tillfällen 10 

Instruktör -helgkurs    

 

 

 

 



 
 
MH/Korning 
 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Iordningsställande Ny bana 2 dagar 2 

Iordningsställande Gammal bana 1 dag 1 

Funktionär  1 dag 1 

 

Övrigt 

 

Aktivitet Kommentar Nedlagd tid Poäng 

Städdag  Heldag 1 dag 1 

Gräsklippning   0,5 dagar 0,5 

Övriga underhåll Exempelvis i stugan 0,5 dagar 0,5 

Styrelse/kommitté Per mötestillfälle Upp till 3 timmar 0,25 

Köket kväll  Upp till 3 timmar 0,25 

Städning stuga  Upp till 3 timmar 0,25 

    

PR arbete Hemsidan m m  Nedlagd tid x 

Tävlingssekreterare Anmälningar m m Nedlagd tid x 

 

Uttag av poäng i VBK 

 

Aktivitet Kommentar Ca värde, kr Poänguttag 

Kurs/föreläsning Heldag 300 6 

Kurs/föreläsning Halvdag 150 3 

Terminkurs Ca 20-30 timmar 1000-1200 20-24 

Tävling på VBK Agility/bruks/lydnad 150 3 

Fika i kiosken  Upp till 50 kr 1 

    

    

    

    

 


