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Svenska Brukshundklubbens värdegrund 

Svenska Brukshundklubben 
Svenska Brukshundklubben är en idéburen och demokratisk organisation där vi tillsammans 

bidrar för att driva och utveckla vår verksamhet. 

Samhörighet Behov och Kompetens ska genomsyra all vår verksamhet. 

Svenska Brukshundklubbens värdegrund 
Svenska Brukshundklubben är en mötesplats för samvaro och kunskapsspridning. 

Glädje, engagemang och omtanke är självklara drivkrafter. Var och en av oss tar ansvar för 

hur vi uppträder och talar med och om varandra. 

Vi följer de värderingar som präglar en sund organisation som ser till alla människors lika värde. 

Oavsett bakgrund, hund eller hundsportgren har alla medlemmar rättighet att känna  sig 

välkomna och respekterade. 

Tillsammans arbetar vi för en positiv stämning, kultur och samtalston på alla våra mötesplatser 

såväl de fysiska som de digitala. 

Vi delar värderingar 
Vi känner oss trygga och blir väl mottagna samt inkluderade i det sociala sammanhang som 

är Svenska Brukshundklubben. Vi delar värderingen i att medvetet bemöta varandra på ett 

sätt som vi själva vill bli bemötta på - med omtanke och förståelse. 

Våra mötesplatser präglas av medmänsklighet och respekt för varandras intressen och 

åsikter. 

Samarbete, engagemang och delaktighet 
Vi är beroende av vårt gemensamma engagemang och vilja till samarbete för att anta de 

utmaningar som framtiden utvisar. De olika kompetenser och erfarenheter som vi 

tillsammans har bidrar till och är en förutsättning för utveckling av vår organisation.  

Genom att vara delaktiga i det aktiva arbetet bidrar vi till personlig utveckling. 

Tillit och förtroende 
Förtroende är en färskvara och förtjänas genom att vi kan härbärgera förtroenden och integritet i 

det vardagliga samtalet. Detta går fort att rasera och tar tid att bygga upp. Tillit  och förtroende 

är inget vi skapar genom regler, det är beroende av att vi tar hand om och respekterar varandra. 

Genom att stärka och lyfta varandra, så växer och frodas vi och vår organisation. Det är 

grundförutsättningen för en långsiktig hållbarhet och framtidssäkring för Svenska 

Brukshundklubben.  
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