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Verksamhetsberättelse 2019
1. Styrelsen summerar
Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år där mycket har hänt och blivit genomfört.
Kassaförvaltaren har under året arbetat på sin post och servat både styrelsen och andra med gott
resultat. Vi har tillsammans med medlemmarna arbetat för att klubben ska bli mer lockande för
nya hundägare och främja för ett gott hundägarskap. Under året har vi uppmuntrat till fler
gemensamma aktiviteter och det har resulterat i att vi har arrangerat promenader,
passivitetsträning, tematräningar, månadens medlem och förtäring vid medlemsmöten. Det
arbetet hoppas vi att det fortsätter i samma positiv anda.
Tack alla som arbetat för att Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb som är välkomnande.
Styrelsen har på bästa förmåga styrt inaktiva sektorer och kommitteer såsom kök och fastighet
under året. Vi är tacksamma för alla medlemmar som har hjälpt oss med sin kunskap inom dessa
områden.
Till sist vill vi tacka de anställda på Daglig Verksamhet som har hjälpt oss under året med diverse
uppgifter. Ni gör det möjligt för oss att driva denna fina anläggning. Vi ser fram emot många år av
gott samarbete.
Antalet medlemmar i Sundsvalls brukshundklubb är 345 stycken.

1.1 Ekonomi
Årsmötet i februari 2019 tog mötet beslut om en budget på -105.484 kr eftersom arbetet för
belysning på IGP-planen fastställdes. Arbetet med belysning på IGP-planen uteblev då en
arbetsgrupp aldrig tillsattes. Efter avslutat verksamhetsår har vi gått plus 111.823 kr. Detta beror
på fler antal beräknade kurser än planerad, mer bokningar av fastigheten och utebliven belysning
på IGP-planen.
Tack till alla som varit med och bidragit till intäkter men även hjälpt till med att hålla nere
kostnaderna. Tack från hela klubben för det!

2. Utvärdering av arbete i förhållande till årets verksamhetsplan
– Måluppfyllnad
Styrelsen har arbetat med korta- och långsiktiga mål som beslutades på årsmötet 2019.

2.1 Långsiktiga mål
De långsiktiga målen är klubbens grund för utveckling och framgång. De långsiktiga målen som
valdes 2018 är en bra grund för en väl fungerande administration och för att få en ekonomi i
balans. Under 2019 har detta fortsatt att fungera bra. Vi har flera medlemmar som valt att påbörja
utbildning till instruktör, inom flera olika ämnen. Ungdomssektorn gynnar mångfalden på klubben
och får barn och unga att intressera sig för vår verksamhet.
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2.2 Kortsiktiga mål
Öka aktiviteten på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2018-2019 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet samt jämföra kökets inkomster för samma period.
Resultat: Under året har aktiva sektorer och kommitteer minskat jämfört med 2018.
Däremot har vi en ökad kursverksamhet, resterande sektorer håller samma nivå som
2018. Vi har fått hjälp under året av Daglig verksamhet att laga mat och baka inför våra
aktiviteter och möten.
Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2018-2019 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet.
Resultat: se ovan
Hålla lika många kurser som föregående år (2018) eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2018-2019 och
därmed kunna påvisa fler genomförda kurser samt även ta del av underlag från
Studiefrämjandet. Lämna ut och sammanställa kursutvärderingar för att påvisa kvalitet.
Resultat: Uppfyller målet, vi har utbildat sju stycken till instruktörer inom friskvård,
allmänlydnad och rallylydnad. Vi har också använt oss av avtalsinstruktör som gjort att vi
har haft fler kurser än planerat under 2019.
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontroller mot resultatbanken för klubbens medlemmar. Förhoppningsvis finns det
möjlighet att följa upp fler resultat under 2019 så att ett jämförelsematerial kan tas fram.
Resultat: Statistik till detta är vid tillfället inte framtagen, men kommer finnas till hand på
årsmötet, samt läggas upp snarast på hemsidan.
Fullfölja upprustning av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén.
Resultat: Vi har jobbat tillsammans med medlemmar och Daglig verksamhet under året
för att hålla samma standard och förbättra vår fastighet, planer och utrustning. Vi fick
dessvärre problem med vatten under våren som har fortsatt resten av året som har tagit
tid från annat.
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget.
Resultat: se ekonomisk rapport.

3. Mötesverksamhet
Medlemsmöten: Klubben har haft fyra medlemsmöten under året, varav ett var ordinarie årsmöte.
Övriga tre medlemsmöten har varit traditionella möten där aktuella frågor/information har tagits
upp.
Sektor- och kommittémöten: har genomförts två gånger under året, där styrelsen träffat de
förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter.
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Styrelsemöten: styrelsen har träffats elva gånger, varav ett möte var konstituerande.
Övrigt: utöver ordinarie möten har styrelsen bjudit in sektorer till ett gemensamt möte tillsammans
med Daglig verksamhet som från och med 2019 kommer att finnas på klubben. Detta är ett
gemensamt projekt tillsammans med Sundsvalls kommun.

3.1 Representerande
Distriktsmöten: Klubben har haft representant på distriktets årsmöte på Hallstaberget i Sollefteå
genom Anja Abrahamsson och Anki Andremo
Stämmor: Inga representerade
Mellannorrlandsdistriktet av SBK: Följande klubbmedlemmar har varit representerade: Lena
Funseth-Norberg (HUS), Britt-Marie Thunborg (patrullhund), Anki Andremo (ordförande), Linda
Jansson (Räddning).

4. Sektorer och kommittéer
Vi kan konstatera att om en klubb ska gå runt behövs det eldsjälar i alla sektorer och kommittéer.
Det har under 2019 funnits sådana som dragit runt verksamheten på ett beundransvärt sätt. I
nedanstående verksamhetsberättelse från respektive s/k kan vi läsa om deras fina insatser och
stora engagemang.
Kontaktpersoner i styrelsen för respektive sektor och kommitté:
Cecilia Bergman - Expedition, BoL, HUS.
Jennie Lindqvist - Webb, Rallylydnad, Ungdom, Resultatbanken.
Josefin Skogman & Ida Höglund - Nyhetsbrev, Bokning
Anki Andremo - Utställning, Medlemsansvarig, Kassaförvaltare.
Viktoria Forslund - Championväggen, Mental.
Katarina Antonsen - Tjänstehund-Patrull.

5. Mästerskap
Sundsvalls brukshundklubb har en lång tradition av att ha många kvalificerade till SM. Detta år
var ingen undantag då Katarina Antonsen med Jota var representant på SM inom
Försvarsmakten.

6. Championat
Under 2019 har Linda Björk med Ture tagit championat i Rallylydnad.

7. Utmärkelser
Linda Jansson med Nita har blivit certifierad sjöräddningshundsekipage. Cecilia Aspholm med
Ultra och Carina Mårtensson med My är godkända patrullhundsekipage.
Vi presenterar årets pristagare av vandringspriset efter årsmötet.
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8. Tack till sponsorer
Vi vill tacka SCA och Royal Canin som varit huvudsponsor för oss i år. Förutom dessa har vi haft
flera lokala aktörer som varit generösa att sponsra våra bruks-, lydnads- utställning- och
rallylydnadstävlingar.

9. Tack till markägare och grannar
Mångårig kontakt med markägare och jaktlag runt vår fastighet har gjort samarbetet smidigt och
lättsamt. Även i år vill vi rikta ett stort tack till dessa.

10. Tack till alla som jobbat för klubben
Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt till på klubben och för klubben! Utan våra
engagerade medlemmar vore vi ingenting. Vi fram emot ännu ett bra år där vi förhoppningsvis
kommer att hitta nya vägar för att arbeta tillsammans så att vi får se vår fina klubb utvecklas och
blomstra.
Ett stort tack från oss och ett stort lycka till styrelse anno 2020!

För styrelsen 2019

Cecilia Bergman
Ordförande

Jennie Lindqvist
Vice Ordförande

Anki Andremo
Kassör

Josefin Skogman
Sekreterare

Katarina Antonsen
Ledamot

Ida Höglund
Suppleant

Viktoria Forslund
Suppleant
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11. Bruks- och lydnadssektorn
Vi har haft 5 st lydnadstävlingar varav 2 st var på Klass Arena Söråker startklass-klass 1 med 80
st tävlande totalt under dagen. Övriga 3 st var startklass-klass 3, det har varit få eller inga
tävlande i de högre klasserna ibland har klass 3 strukits p g a inga anmälda.
Brukstävlingar i år har varit 2 st skyddstävlingar, 2st IGP/BSL, 1 st appell spår, 1 st lägre och
högre spår, 2st söktävlingar varav den ena var lägre till elit och den andra alla klasser.

12. Hundägarutbildningssektorn
HUS har under året tillhandahållit kurser för såväl nya som gamla medlemmar på varierad nivå.
Under 2019 har vi haft 35 st kurser fördelat på: valpkurs, allmänlydnad, lydnadskurs startklass –
klass 1, nosework både nybörjare och fortsättning, klickerkurs, kurs i uppletande, grundkurs i
spår, cirkelträning, diplomering Sund med hund grön nivå, rallylydnad, kurs i fritt följ, specialsök
röd kong och markeringskurs.
2019 examinerades Angelica Nilsson-Böös, Cecilia Bergman, Marie Wiklund och Susanne
Arnfridsson sig till SBK-instruktörer. Jennie Lindqvist examinerades till Rallylydnadsinstruktör och
Linda Jansson och Malin Lundgren till friskvårdsinstruktörer.
Utöver kurserna har vi haft träningstillfällen inom bruks/lydnad/rallylydnad, passivitetsträning,
gemensam promenad, nosework- träningsgrupp, onsdagsträning samt Hundens Vecka. Vi
erbjuder även aktiva medlemmar som under året varit till hjälp för att driva vår klubb framåt en
möjlighet att träna sin egen hund på en helg för Barbro Börjesson 2019 och Frida Wallén 8-9
februari 2020.
Två kurser under året fick vi inte tillräckligt många anmälda till aktiveringskurs och störningskurs
så dessa kurser blev inställd.
Vi vill tacka alla instruktörer som hållit kurser under det gångna verksamhetsåret.

13. Mentalsektorn
Under 2019 har vi arrangerat en (1) uppfödar MH med 6 stycken deltagande.

14. Rallylydnadssektorn
Under året 2019 har vi haft sex tillfällen med inomhusträning, 15 stycken öppna träningstillfällen,
två stycken rallylydnadskurser, en träningsgrupp under vår/sommaren, Jennie Lindqvist
examinerades som rallylydnadsinstruktör. En kvällskurs med hjälp av Njurunda Brukshundklubb
med domaren Lena Svelander med temat “Ur domarens perspektiv”, en träningstävling i
nybörjarklass, föreläsning, prova på och öppen träning i samband med hundens vecka och
dubbla tävling i samtliga klasser med 100 startande ekipage och Distriktsmästerskap.
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Tre vinnare med 100 poäng (max poäng) vardera i distriktsmästerskapet var Malin Sigrén
(Östersund) Cecilia Bergman (Sundsvall) och Sara knutar (Sundsvall), stort grattis!
Tack för all den hjälp som vi har fått för att genomföra våra aktiviteter som har varit av stort
intresse och med många deltagande, vi ser fram emot 2020!

15. Tjänstehundsektorn - Bevakning
Under året har det varit en kurs på Sundsvalls Brukshundklubb och vi har fått godkända
patrullhundsekipage, stort grattis till Cecilia Aspholm med Ultra och Carina Mårtensson med My!

16. Ungdomssektorn
Under 2019 har ungdomssektorn fortsatt haft öppna träffar för alla barn och ungdomar mellan
7-25 år. Antalet träffar har varierat och likaså antalet deltagare. Inför 2019 planerade vi inför ett
sommarläger tillsammans med Härnösands bhk, men pga för få anmälda fick vi ställa in lägret.
Istället anordnade vi en endagskurs i lydnad som blev väldigt uppskattad, 12 st deltagare i
blandade åldrar deltog under dagen och fick lära sig grunderna i lydnad.

17. Utställningssektorn
Under 2019 har vi deltagit på hundens vecka med föreläsning och prova-på. Den 24/11
arrangerades en inofficiell utställning i Klass Arena med cirka 170 anmälda hundar.
Tack för all hjälp vi fick att anordna tävlingen.

18. Fastighetskommittén
Under 2019 har vi inte haft någon aktiv fastighetskommitté. Styrelsen har fått mycket hjälp av
Daglig verksamhet med att underhålla, laga och förbättra vår klubb. Vi har också fått hjälp av
medlemmarnas kunskaper och engagemang med exempelvis med att klippa gräs under
sommaren och fixa med vattenproblemet.

19. Kökskommittén
Under 2019 har vi inte haft någon aktiv kökskommitté. Styrelsen har assisteras av Daglig
verksamhet som har fixat inköp, bakat och lagat mat inför våra aktiviteter. Vi har med hjälp av
våra medlemmar kunnat haft köket bemannad under våra kurser, tävlingar och när fastigheten
har varit uthyrd.

20. Champion
Under sitt första år som champion får man i större format stå på spiselkransen för att senare flytta
över till väggen där klubbens tidigare championekipage finns.
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21. Nyhetsbrev
Under 2019 har nyhetsbrevet bytt till en gratis plattform. Det har skickats ut inför möten och när
det planeras aktiviteter.
Antal prenumeranter: 347 st, eftersom vi bytt plattform kan vi inte ta ut statistik.

22. Resultatbanken
Resultatbanken har tagit in anmälningar och bokför dessa för ekipagen som sammanställs och
presenteras på årsmötet.

23. Webb
Hemsidan, facebook och utskick till kursinbjudningar via mail har uppdaterats under året vid
förfrågningar och behov.

Statistik under året
Hemsidan: Snitt 2800 unika personer besöker hemsidan/månad, minskning från förra året i
snitt med 270 personer/månad.
Topp 5 besökta sidorna på hemsidan
1. Onsdagsträning med tema: 3854 st
2. Kalendern: 3715 st
3. Rallylydnadsträning: 2864 st
4. Bli medlem: 2104 st
5. Senaste Nytt: 2084 st
Eftersom vi uppdaterade kurssidan 15/10-2019 kan vi inte ta med den i statistiken i fullo. Det
vi kan se är att 792 personer har besökt sidan mellan 15/10 - 31/12 - 2019.
Facebook-medlemmar: 872 st, ökning med 104 stycken under året.
Prenumeranter på kursmail: 402 st, ökning med 133 stycken under året.

24. Expedition & medlem
Expeditionen har hanterat inkommande post och kopierat samt sorterat till styrelse, sektorer och
kommittéer. Även deltagit vid klubbens sektor- och kommittéemöten samt medlemsmöten.
Ansvarar för att det ser snyggt och prydligt ut på klubbens anslagstavlor. Anja Abrahamsson har
ansvarat för expeditionsuppgifterna.
Medlemsansvarig har under 2019 varit Linda Jansson.
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25. Resultat- och balansrapport 2019
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Verksamhetsplan 2020
26. Styrelsen
26.1 Långsiktiga mål
Positiv gemenskap
Brett engagemang för att utveckla klubben
Framgångsrika tävlingsekipage
Bra renommé bland hundägare
Väl fungerande egen anläggning
Väl fungerande administration och en ekonomi i balans

26.2 Kortsiktiga mål
Öka aktiviteten på klubben
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2019-2020 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet samt att jämföra kökets inkomster för samma period
Öka antalet aktiva medlemmar
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2019-2020 och
därmed kunna påvisa mer aktivitet
Hålla lika många kurser som föregående år (2019), eller fler, och med god kvalitet
Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2019-2020 och
därmed kunna påvisa fler genomföra kurser samt att även ta del av underlag från
Studiefrämjandet. Lämna ut och sammanställa kursutvärdering för att påvisa kvalitet.
Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer
Kontrollera mot resultatbanken för klubbens medlemmar
Fullfölja upprustning av klubbhus och planer
Följa upp aktivitetsplan från Fastighetskommittén
Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat
Följa upp resultat mot budget

27. Aktiviteter 2020 – långsiktiga mål
Positiv gemenskap
För att få en positiv gemenskap i klubben vill vi:
genomföra våra arrangemang med bred uppslutning, över sektorgränser
medverka till att fler medlemmar engagerar sig som funktionärer i klubben
genomföra fler gemensamma arrangemang som temakvällar, städdag, utbildningar och
klubbfester
att medlemsinformationen upplevs snabb och bra
genomföra sektor- och kommittémöten
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Brett engagemang för att utveckla klubben ...
För att få ett brett engagemang för att utveckla klubben vill vi
att varje sektor/kommitté presenterar offensiva verksamhetsplaner
ta tillvara på idéer och förslag från medlemmarna
erbjuda intressanta aktiviteter som fångar upp fler medlemmar

Framgångsrika tävlingsekipage ...
För att få fram fler framgångsrika tävlingsekipage vill vi:
verka för att ge medlemmarna goda förutsättningar för att komma till tävlingsstart
göra gemensamma eller individuella utbildningsinsatser
engagera bra föreläsare och instruktörer
uppmärksamma ekipage som genomfört framgångsrika tävlingar
Anordna allmänlydnadskurser för att få fram kommande tävlingsekipage
Kurser i bruks och tävlingslydnad för att öka antal tävlande

Bra renommé bland hundägare …
För att förstärka klubbens renommé bland aktiva hundägare vill vi:
med hög kvalitet erbjuda rätt träning och utbildning till alla som efterfrågar
fortsätta utbilda och vidareutbilda instruktörer. Utbilda lärare i hundtjänst
värna om att ge nya medlemmar ett positivt mottagande och ett bra bemötande
fortsätta utveckla kommunikation med klubbens medlemmar
öka våra externa kontakter med ungdomar, företag och media
jobba för att få en aktiv PR/info-kommitté

Egen anläggning av god klass …
För en fortsatt bra utveckling av anläggningen i Gudmundsbyn vill vi:
skapa en underhållsplan för fastigheten
göra ytterligare förbättringar av träningsplanerna
fortsätta måla och underhålla byggnaderna

Väl fungerande administration och en ekonomi i balans …
För att ha en väl fungerande administration och en ekonomi i balans vill vi:
även fortsättningsvis ha en medlemsansvarig person
ha en fungerande kursverksamhet
att rörelseresultatet för året ska vara positivt
fortsätta att förtydliga administrativa rutiner
fortsätta värna om satt budget, respektera ansvarsområden och vara kostnadsmedveten
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28. Bruks- och lydnadssektorn
Denna sektor är vilande. Vi har 6 st lydnadstävlingar under året, den första är en dubbeltävling
och gick av stapeln 25/1 med 31 startande ekipage. Vi har ytterligare två lydnadstävlingar i Klass
Arena då uppslutningen varit mycket god.
Årets tävlingar planerade under året 2020 är:
Datum

Gren

Ansvarig

2020-01-25

Lydnad S-1

Annette Hådén

2020-01-25

Lydnad S-1

Annette Hådén

2020-03-28

Lydnad S-1

Annette Hådén

2020-03-28

Lydnad S-1

Annette Hådén

2020-05-06

Spår Lkl

Anki Westin & Helene N

2020-05-16

Spår appellklass

Annelie Edstrand & Fia Halvarsson

2020-05-30

IGP/BSL klass 1-3

Camilla Johansson

2020-05-31

Skydd ikl, hkl, ekl

Anki Andremo & Per Gabrielsson

2020-07-11

Sök hkl, lkl

Inga-Lill Johansson, Kristina Sjödin &
Yvonne Johansson

2020-08-30

Lydnad S-3

Annette Hådén

2020-08-30

Lydnad S-3

Annette Hådén

2020-10-10

IGP/BSL klass 1-3

Camilla Johansson

2020-10-11

Skydd ikl, hkl, ekl

Anki Andre & Per Gabrielsson

Styrelsen ser fram emot att några medlemmar vill driva denna sektor vidare.

29. Hundägarutbildningssektorn
Det kommande verksamhetsår planerar vi att fortsätta hålla kurser för medlemmar. Under
kommande år kommer valpkurser, allmänlydnadskurser, kurs i specialsök Röd kong, sökkurs,
rallylydnadskurser samt lydnadskurser att hållas.
Onsdagsträningar planeras att tas upp under sen vinter/vår. Träningsrummet går även att hyra för
medlemmar som vill träna inomhus under vintern.
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30. Mentalssektorn
Denna sektor är vilande.
Styrelsen ser fram emot att några medlemmar vill driva denna sektor vidare.

31. Rallylydnadssektorn
Under 2020 planerar vi att ha två stycken rallylydnadskurser och hålla öppna träningar i
samma utsträckning som 2019.

32. Tjänstehundssektorn, Bevakning
Denna sektor är vilande.
Styrelsen ser fram emot att några medlemmar vill driva denna sektor vidare.

33. Ungdomssektorn
Inför 2020 planerar vi för att fortsätta försöka få ihop regelbundna träffar för alla mellan 7-25 år,
förslagsvis kommer det fortsätta vara en helgdag. Vi planerar även inför fler endagskurser under
våren och sommaren. Tänkta fokus på endagskurserna är lydnad, rallylydnad och bruks.
Vill någon hjälpa till eller har andra förslag på endags/helgkurser så är vi i ungdomssektorn öppna
för förslag.

34. Utställningssektorn
Under verksamhetsår 2020 kommer en officiell utställning att arrangeras tillsammans med
Härnösands Brukshundklubb helgen den 8-9/8-2020. Sundsvalls Brukshundklubb står som
arrangör den 8/8-2020.
Vi ser fram emot hjälp från medlemmar för att göra denna tävling så bra som möjligt.

35. Fastighetskommittén
Inför detta verksamhetsår hoppas vi på fortsatt gott samarbete med Daglig verksamhet som
hjälper oss att underhålla fastigheten.
Utöver detta planerar styrelsen med hjälp av medlemmar på medlemsmötet i september och
december att följande skall göras:
-

Byta glödlampor på stolparna vid planerna.
Tillsätta en arbetsgrupp för att påbörja arbetet med att fastställa belysning för IGP-planen.
Fixardag under våren med sysslor som Daglig verksamhet inte kan göra, exempelvis
måla klart ena väggen på gula huset, fixa med vindskivor, se över
stuprören/hängrännorna och sladda grusplanen.

Styrelsen ser fram emot att fler medlemmar vill driva denna sektor vidare.
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36. Kökskommittén
Denna sektor är vilande. Inför detta verksamhetsår hoppas vi på fortsatt gott samarbete med
Daglig verksamhet som hjälper oss att bibehålla ett fungerande kök med inköp, bakning och
matlagning. Vi hoppas också få fortsatt hjälp av medlemmar som kan bemanna köket vid
tävlingar, kurser och vid uthyrning av fastigheten.
Styrelsen ser fram emot att några medlemmar vill driva denna sektor vidare.

37. Champion
Fortsätta ta emot rapporter från ekipage som tagit championat och fotografera dessa så de
hamnar på champion-väggen.

38. Nyhetsbrev
Ta emot information från sektorer, kommittéer och styrelsen för att kunna skicka ut nyhetsbrev
när det finns någonting att dela med sig av till intresserade.

39. Resultatbanken
Ta in resultat från medlemmar som skickar in via hemsidan och rapportera detta på årsmötet.

40. Webb
Uppdateringar av hemsidan, Sundsvalls Brukshundklubb officiella facebooksida och kursutskick
via mail ska göras vid förfrågningar och behov.

41. Expedition & medlem
Expedition kommer att fortsätta arbetet med att hantera inkommande post, se till att anslagstavlor
mm hålls prydliga och uppdaterade, samt att expeditionen på övre plan hålls ordnade så att det
fungerar för berörda parter.
Medlemsansvarig arbetar vidare med att registrera nya medlemmar och kontrollerar
medlemsmatrikeln löpande.
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42. Budgetförslag 2020
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43. Budgetförslag 2021
Vi utgår från samma budget som 2020 eftersom det är dessa uppgifter vi har idag.
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