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Verksamhetsberättelse 2020

1. Styrelsen summerar
Årets styrelse har bestått av Cecilia Bergman (ordförande), Victoria Forslund (vice ordförande),

Jennie Lindqvist (sekreterare), Anki Andremo (kassör), Katarina Antonsen (ledamot), Eva

Forslund (suppleant 1) och Tommy Carlsson (suppleant 2). Katarina Antonsen avslutade sitt

förtroendeuppdrag i maj.

Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år som inte varit likt något annat. I början av året

drog vi igång med kurser, föreläsningar och lydnadstävling som var av stort intresse. Strax efter

årsmötet kom restriktioner för att hålla smittspridningen nere, detta gjorde att många av våra

inplanerade och pågående aktiviteter fick flyttas fram. Under året 2020 fyllde vår klubb 75 år vilket

planerades att uppmärksammas med ett firande med aktiviteter, mat och sång. Tyvärr ställdes det

in och vi hoppas att kunna fira Sundsvalls Brukshundklubbs 75 årsdag under 2021 istället.

Under hösten drog vår verksamheten igång igen med kurser, tävlingar, öppna träningar och

träffar, dock med restriktioner på max antal deltagande, avstånd och utrymme. Vi välkomnade

tillbaka Daglig verksamhet efter deras uppehåll på ett par månader och ett medlemsmöte hölls

utomhus på vår stora altan.

Tack alla som arbetat för att Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb som är välkomnande

för både nya och välbekanta medlemmar. Styrelsen har på bästa förmåga styrt inaktiva sektorer

och kommitteer såsom kök, fastighet, BoL och HUS under året. Vi är tacksamma för alla

medlemmar som har hjälpt oss med sin tid och 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.

Den 6 juni 2021 är antalet medlemmar i Sundsvalls brukshundklubb 321 stycken.
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1.1 Ekonomi
Vid förra årsmötet tog mötet beslut om en minusbudget på -141.000 kr. Efter avslutat

verksamhetsår har vi gått har vi ett resultat på 46.165 kr. Detta beror mestadels på elräkningen

blev drygt 20.000 kr billigare än budgeterat, medlemsavgift har skänkts från distriktet, vi har

anordnat en instruktörsutbildning inom specialsök, försäljning av ullmax och att vi inte installerade

nya strålkastare 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 2020. Den vid

årsmötet 2007 antagna programförklaringen har fortsatt fungerat som en röd tråd i klubbens

samlade verksamhet. På 2007 års handlingar löd det "Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en

klubb för alla aktiva hundägare och genom samverkan ska klubben arbeta mot gemensamma

mål"

2.1 Långsiktiga mål
De långsiktiga målen är klubbens grund för utveckling och framgång. Klubbens långsiktiga

målbild, som kompletterar Svenska Brukshundklubbens målbild, är

Öka 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

Dessa är en bra grund för en väl fungerande administration och för att få en ekonomi i balans.

Under 2020 har detta varit svårt att uppnå då vi dels har fått ställa in gemensamma aktiviteter för

att öka positiv gemenskap samt att tävlingar och kurser har fått ställas in.
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Under året har vi haft inaktiva sektorer och kommittéer som gör att det är svårt att uppnå målen

med att öka brett engagemang för att utveckla klubben samt väl fungerande anläggning.

Ungdomssektorn gynnar mångfalden på klubben och får barn och unga att intressera sig för vår

verksamhet.

2.2 Kortsiktiga mål

 Öka aktiviteten på klubben

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2019-2020 och

därmed kunna påvisa mer aktivitet samt jämföra kökets inkomster för samma period.

Resultat: Under året har aktiva sektorer och kommittéer minskat jämfört med 2019. Vi

kan se att en minskad kursverksamhet har skett under 2020 i och med att många kurser

under våren flyttades fram på grund av Covid-19. Tävlingar har fått ställas in under

våren/sommaren och detsamma gäller de öppna träningarna inom rallylydnad,

ungdomssektorn och tematräningar.

Öka antalet aktiva medlemmar

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2019-2020 och

därmed kunna påvisa mer aktivitet.

Resultat: se ovan

 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 genomförda kurser samt även ta del av underlag från

Studiefrämjandet. Lämna ut och sammanställa kursutvärderingar för att påvisa kvalitet.

Resultat: Uppfyller inte målet, flertalet kurser flyttades fram som skulle ha skett under

våren 2020 på grund av Covid-19. För att öka antalet efterfrågade kurser har vi använt

oss av avtalsinstruktör.
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 Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer

Erbjuda kurser inom respektive gren i Svenska Brukshundklubben, hålla tävlingar och

lyfta fram tävlande ekipage på årsmötet utifrån högsta medelvärde från respektive gren

uttaget från sbktavling.

 Resultat: Vi har under året kunnat erbjuda kurser inom diverse olika grenar såsom

specialsök, rallylydnad, brukslydnad samt spår. Vi har också haft tävlingar inom lydnad,

bruks, igp/bsl och skydd. Styrelsen kommer inte lyfta fram ekipage som har presterat

någon av sbk-grenarna på grund av de få antal tävlingar som har kunnat hållits i år

 Fullfölja upprustning av klubbhus och planer

Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén.

Resultat: De planerade aktiviteterna med att byta strålkastare prioriterades ned då

styrelsen inte har haft resurser att dra i denna aktivitet under året. Vi kunde däremot

genomföra den planerade fixardagen under senvåren som delades upp på två tillfällen

med skötsel både inom- och utomhus.

Daglig verksamhet har hjälp oss under året med gräsklippning, städning, bakning och

annan underhåll på vår anläggning.

 Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat

Följa upp resultat mot budget.

Resultat: se ekonomisk rapport.
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3. Mötesverksamhet
Medlemsmöten: Klubben har haft två medlemsmöten under året, varav ett var ordinarie årsmöte.

Det andra medlemsmötet har varit ett traditionellt möte där aktuella frågor/information har tagits

upp. Två medlemsmöten ställdes in på grund av Covid-19.

Sektor- och kommittémöten: har genomförts en (1) gång under året, där styrelsen träffat de

förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter. Ett sektor- och

kommittémöte ställdes in på grund av Covid-19.

Styrelsemöten: Årets styrelse har träffats 12 gånger under 2020 varav ett möte var

konstituerande.

3.1 Representerande
Distriktsmöten: Klubben har haft representant på distriktets årsmöte på Hallstaberget i Sollefteå

genom Jennie Lindqvist, Anja Abrahamsson och Linda Jansson.

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 2020 funnits sådana som dragit runt verksamheten på ett beundransvärt sätt. I

nedanstående verksamhetsberättelse från respektive sektor och kommitté kan vi läsa om deras

fina insatser och stora engagemang.

Kontaktpersoner i styrelsen för respektive sektor och kommitté:

Cecilia Bergman - Ungdom.

Viktoria Forslund - Championväggen.

Jennie Lindqvist - Rallylydnad, Expedition, Nyhetsbrev, Webb, Anläggningsbokning.

Anki Andremo - Utställning, Medlemsansvarig.

Eva Forslund -  Resultatbanken.
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5. Mästerskap
Sundsvalls Brukshundklubb har en lång tradition av att ha många kvalificerade till SM. Detta år

blev SM inställd för de olika grenarna på grund av Covid-19. Däremot framfördes inofficiellt

lag-SM inom Rallylydnad där Cecilia Bergman deltog med Joy och Skidd som kom på plats 16 av

43.

6. Championat
Under året har styrelsen inte fått till sig något ekipage som tagit championat.

7. Utmärkelser
Stort grattis till Isabelle Backlund med Molars Negra som utbildade sig till patrullhundsekipage.

På årsmötet 2020 tog beslut om att vi ska uppmärksamma årets tävlingshundar inom de olika

SBK-grenarna. Styrelsen har beslutat att inte lyfta fram ekipage som har presterat i någon av

sbk-grenarna på grund av de få antal tävlingar som har kunnat hållits i år.

Vi presenterar årets pristagare av vandringspriset efter årsmötet.

8. Tack till sponsorer
Vi vill tacka SCA och Klassfoder som varit huvudsponsor för oss i år. Förutom dessa har vi haft

flera lokala aktörer som varit generösa att sponsra våra bruks-, lydnads- skydd- och IGP/BSL

tävlingar. Dessa presenteras på vår hemsida och på facebook i sin helhet.

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.

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 8(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

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 2021!

För styrelsen 2020

Cecilia Bergman Viktoria Forslund

Ordförande Vice Ordförande

Anki Andremo Jennie Lindqvist

Kassör Sekreterare

Eva Forslund Tommy Carlsson

Suppleant 1 Suppleant 2
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11. Bruks- och lydnadssektorn

Under 2020 har vi inte haft någon aktiv Bruks- och lydnadssektor.

Året har ju inte varit det bästa för tävlingar. Vi hann genomföra en dubbeltävling Lydnad S-1 i
Klass Arena 25/1 med 14 resp 17 startande. Tävlingarna i mars, maj och juli blev inställda pga
Corona.

Under slutet av sommaren och hösten blev det lite lättnad på restriktionerna gällande Corona så
vi kunde genomföra höstens tävlingar.

30/8 dubbel Lydnad S-3 med 15 resp 14 startande.

10/10 IGP/BSL med 8  resp 2 startande.

11/10 Skydd 8 startande.

Stort och varmt tack till alla som gjorde det möjligt att genomföra dessa tävlingar.

12. Hundägarutbildningssektorn
Under 2020 var Lena Funseth-Norberg aktiv inom sektorn till och med april, därefter har vi inte

haft någon aktiv hundägarutbildningssektor. Styrelsen tog över ansvaret med att få till

kursverksamhet på klubben.

Under vårterminen anordnades det fem kurser, dessa var valp-, specialsök-, brukslydnad-, sund

med hund- och rallylydnadskurs. Många av de planerade kurserna blev inställda eller flyttades

fram på grund av Covid-19 och en kurs blev inställd på grund av för få anmälda. Vi hade även en

föreläsning om hundens mognadsperioder och en träningshelg med Frida Wallén som först och

främst vände sig till de som var aktiva på klubben. Till hösten fick vi igång verksamheten lite mer

och genomförde 12 kurser och 7 prova-på aktiviteter. Vi hade även under denna period 11

tillfällen med onsdagsträningar. Under höstterminen ställdes det in 2 kurser (cirkelträning och

valpkurs) på grund av för få anmälda samt en föreläsning om resursstarka hundar på grund av

Covid-19.
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13. Rallylydnadssektorn
Under våren blev kursen inom nybörjarklass framflyttad till september på grund av covid-19.

Detta skedde i samråd med kursdeltagarna då en del tillhörde riskgrupp och andra hade

samhällsnyttiga jobb. Under juni anordnade vi en temakurs med 8:ans frestelse.

Hösten drog vi igång med de öppna träningarna, sju stycken totalt och förutom den framställda

kursen inom rallylydnad - nybörjarklass anordnades det en fördjupningskurs där deltagarna själv

fick bestämma vad de ville träna på. Vi arrangerade också ett tillfälle med banträning.

Rallylydnadssektorn deltog i hundens vecka med föreläsning och prova-på med drygt 20

deltagare.

14. Ungdomssektorn
På grund av rådande pandemi har ungdomssektorn varit vilande under 2020. Vi lyckades dock få

till 3st träffar under hösten med inriktning mot rallylydnad, vilket uppskattades av både två och

fyrbenta.

15. Utställningssektorn
På grund av pandemin har vi inte haft möjlighet att bedriva någon verksamhet.

16. Fastighetskommittén
Under 2020 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, städa och baka.

Vi har också anordnat två fixardagar under våren för att städa både inomhus och utomhus

tillsammans med våra medlemmar. Utöver detta byttes diskmaskinen ut efter att den har gått

sönder samt att arbetet med lukten i gula huset har påbörjats och byte av luftvärmepump.

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 11(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

17. Kökskommittén
År 2020 har ingen aktiv kökskommitté funnits.

För att kunna erbjuda fika och mat vid kurser och tävlingar har Styrelsen tillsammans med Daglig

Verksamhet underhållit, lagat mat, bakat och skött inköp. Utöver de har våra medlemmar hjälpt till

för att hålla köket bemannat under kurser och vid andra arrangemang. Stort tack till er!

18. Championatkommittén
Under året har det tyvärr inte framkommit att vi har haft någon aktivt ekipage som har tagit

championat.

19. Nyhetsbrev
Under 2020 har nyhetsbrevet skickas ut inför möten och när det planeras aktiviteter.

Nyhetsbrevet skickades ut fyra gånger under året 2020. Antalet prenumeranter är 428, detta är

en ökning med 81 från 2019.

20. Resultatbanken
Eftersom tävlingsverksamheten varit begränsad pga. pandemin så har det inte blivit så många

resultat. Deltagarantalet är ungefär lika.

Actions VP har fått nya statuter.
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21. Webb
Hemsidan och facebook har uppdaterats under året vid förfrågningar och behov. Utskick av mail

när en kurs eller övrig aktivitet är tillgänglig har skett löpande. Under året har vi kopplat ihop

hemsidan med facebook som gör det möjligt att automatiskt publicera inlägg på facebook när de

skapas via hemsidan.

Statistik under året

Hemsidan: Antal besökare per månad är drygt 2900, det är en ökning med ca 100 stycken/månad

från 2019.

Facebook: Antal personer som gillar fb-sidan är 965 stycken, det är en ökning med 93 stycken.

Prenumeranter på kursmailet: 520 stycken, ökning med 118 sen föregående år.

22. Expedition & medlem
Expeditionen har hanterat inkommande post och kopierat samt sorterat till styrelse, sektorer och

kommittéer. Anja Abrahamsson har ansvarat för expedition och medlemsansvarig har varit Linda

Jansson.
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23. Resultat- och balansrapport 2020

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 14(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 15(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 16(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB 17(27)



Årsmöteshandlingar
2021-06-17

Verksamhetsplan 2021

24. Styrelsen
24.1 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

24.2 Kortsiktiga mål

 Öka aktiviteten på klubben

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2020-2021 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 2020-2021 och

därmed kunna påvisa mer aktivitet

 Hålla lika många kurser som föregående år (2020), eller fler, och med god kvalitet

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2020-2021 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 sbktävling för klubbens medlemmar

 Fullfölja upprustning av klubbhus och planer

Följa upp aktivitetsplan från Fastighetskommittén

 Vidmakthålla ett positivt rörelseresultat

Följa upp resultat mot budget
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25. Aktiviteter 2021 – 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.

 

 

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.
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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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26. Bruks- och lydnadssektorn
Denna sektor är tyvärr vilande.

Årets planerade tävlingar under 2021 är

Datum Gren Ansvarig

27/2 Lydnad start - 1 Linda Jansson

15/5 AKL Spår Anneli Edstrand och Fia Halvarsson

29/5 BSL 1,2,3 & IGP 1,2 3 Per Gabrielsson

30/5 Skydd lägre, högre, elit Anki Andremo

10/7 Sök lägre, högre Inga-lill Johansson och Yvonne Johansson

15/8 Spår lägre Anneli Edstrand och Fia Halvarsson

oktober BSL 1,2,3 & IGP 1,2 3 Per Gabrielsson

oktober Skydd lägre, högre, elit Anki Andremo

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

27. Hundägarutbildningssektorn
Sundsvalls BHK´s utbildningssektor har för avsikt att hålla kurser under 2021 i den mån rådande

läge med pandemi och restriktioner medger det. Flera av klubbens instruktörer har sagt OK till att

hålla kurs under 2021 om det medges från centralt håll. Detta känns hoppfullt för klubbens

utbildningsansvar.

Vidare så har utbildningssektorn planer för att ta in externa instruktörer för vissa utbildningar där

våra medlemmar visat intresse men där vi själva saknar instruktörer.
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28. Rallylydnadssektorn
Under 2021 planerar vi att utbilda Angelica Nilsson-Böös och Cecilia Bergman till

Rallylydnadsinstruktörer. Sektorn planerar också att hålla kurser samt att anordna våra öppna

träningar.. En tävling i mästarklass med dubbla starter har ansökts den 22 augusti.

Vi välkomnar Angelica Nilsson-Böös, Cecilia Bergman och Christina Olsson till

Rallylydnadssektorn!

29. Ungdomssektorn
Så länge det är krisläge i länet kommer ungdomsträffarna vara vilande. Så fort pandemin lugnar

ner sig planerar vi för att komma ihåg med ungdomsträffarna igen på söndagar med olika teman.

Utöver detta vill vi erbjuda helgkurser inom olika grenar.

30. Utställningssektorn
En inofficiell utställning planeras i augusti/september.

31. Fastighetskommittén
Denna sektor är vilande.

Inför detta verksamhetsår hoppas vi på fortsatt gott samarbete med Daglig verksamhet som

hjälper oss att underhålla och att sköta om fastigheten löpande förvaltning. Utöver detta planerar

styrelsen med hjälp av medlemmar att följande skall göras:

- Måla fasaden på röda huset

- Fixa belysning runt röda huset

- Fixa herrarnas dusch i röda huset

- Byta strålkastare på grusplan och appelplanen samt återanvända dessa till rally samt

igp-planen.

- Byta ut varmluftspump.

Ommålning av fasaden på gula huset planeras att göra under 2022/2023. Styrelsen ser fram

emot att fler medlemmar vill driva denna sektor vidare.
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32. Kökskommittén
Denna sektor är vilande.

Styrelsen hoppas på ett fortsatt gott samarbete med Daglig verksamhet även kommande år vad

gäller inköp, bakning och matlagning. Utöver det hoppas vi även få hjälp av medlemmar för

bemanning av köket vid tävlingar, kurser och vid uthyrning av fastigheten.

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

33. Championatkommittén
Fortsätta ta emot rapporter från ekipage som tagit championat och fotografera dessa så de

hamnar på championväggen.

34. Nyhetsbrev
Denna sektor är vilande. Styrelsen ser fram emot att några medlemmar vill driva denna sektor

vidare.

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

36. Webb
Uppdateringar av hemsidan, Sundsvalls Brukshundklubb officiella facebooksida och kursutskick

via mail sker vid förfrågningar och behov.

37. 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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38. Budgetförslag 2021
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39. Budgetförslag 2022
Vi utgår från samma budget som 2021 eftersom det är dessa uppgifter vi har idag.
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