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Verksamhetsberättelse 2022

1. Styrelsen summerar
Årets styrelse har bestått av Lena Funseth Norberg (ordförande), Sirpa Engman (vice

ordförande), Jennie Lindqvist (sekreterare), Anki Andremo (kassör), Angelika Genberg (ledamot),

Eva Forslund (suppleant 1) och Lars Fahlberg (suppleant 2).

Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett år där vi kunde erbjuda kurser och träffar inom

diverse olika grenar och teman, allt från specialsök till passivitetsträffar. Vi kunde glädjas åt att

träffas som vanligt på kurser, aktiviteter, medlemsmöten, sektor- och kommitteémöten samt

städdagar både höst och vår. Daglig verksamhet har hjälpt styrelsen med diverse arbete för att få

verksamheten att flyta på under året. Året avslutades med ett medlemsmöte och julgröt.

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 och BoL 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 och som slutade hos oss den 21 oktober. Tack för er insats och vi önskar er all lycka till i

framtiden.

Den 19 februari 2023 är antalet medlemmar i Sundsvalls brukshundklubb 385 stycken.
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1.1 Ekonomi
Vid förra årsmötet tog mötet beslut om en minusbudget på -25.534 kr. Efter avslutat

verksamhetsår har vi ett plusresultat på 16.255 kr. Detta beror mestadels att ommålning av huset

inte blev gjort samt ordningsställa belysning på ena gräsplanen. Vi har också fått hjälp av Sofie

Bergqvist som har tillsammans med företaget Markförädling sponsrat så att vägen upp till klubben

har kunnat plattats till gratis.

Tack till alla som varit med och bidragit till intäkter men även hjälpt till med att hålla ner

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 2022. Den vid

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

samlade verksamhet. Handlingar från 2007 löd "Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb

för alla aktiva hundägare och genom samverkan ska klubben arbeta mot gemensamma mål".

Dessa mål beskrivs nedan.

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

har under året haft ungdomsverksamhet för att få barn och unga intresserade i vår verksamhet,

detta engagemang gynnar mångfalden på klubben. Vi har också haft stort intresse kring våra

torsdagsträningar som har bidragit till att locka nya medlemmar att upptäcka klubben. Vi har

också haft engagerade medlemmar som gjorde att listan över gräsklippningsansvariga under

sommaren fylldes på snabbt och fungerade bra, tack för ert jobb. Under året har vi haft stöd i

köket när det har varit arrangemang som till exempel utställning.

2.2 Kortsiktiga mål

 Öka aktiviteten på klubben

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2021-2022 och

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

Resultat: Under året har aktiva sektorer och kommittéer ökat med sammankallade i HUS

och Fastighet jämfört med 2021. Under 2022 har kursverksamheten bestått av 23 kurser

varav två stycken var med avtalsinstruktör. Detta är en total minskning med fem kurser

från 2021. Vi har också kunnat erbjuda öppna träningarna inom rallylydnad,

torsdagsträningar, onsdagsträningar med tema, ungdomsträff, hundens vecka och

passivitetsträffar.

Öka antalet aktiva medlemmar

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2021-2022 och

därmed kunna påvisa mer aktivitet.

Resultat: se ovan

 Hålla lika många kurser som föregående år (2021) eller fler, och med god kvalitet

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer 2021-2022 och

därmed kunna påvisa fler genomförda kurser.

Resultat: Uppfyller inte målen med att hålla lika många kurser som föregående år trots

att vi har använt oss av inhyrd avtalsinstruktör för att möta efterfrågade kurser.
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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 från respektive gren uttaget från SBK Tävling.

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

specialsök, rallylydnad, brukslydnad, sök, spår samt patrull på olika nivåer. Vi har också

haft tävlingar inom bruks - sök/spår, igp/bsl och rallylydnad. Styrelsen presenterar

ekipage som har presterat bäst på en officiell tävling i någon av sbk-grenarna i ett separat

dokument efter årsmötet.

 Fullfölja upprustning av klubbhus och planer

Följa upp aktivitetsplanen från Fastighetskommittén.

Resultat: På föregående årsmötet planerades det att ta in offert på ommålning av gula

huset, städdagar (inom och utomhus), utreda fråga om belysning och uppfräschning av

lokaler. Allt de planerade åtgärderna har påbörjats. Daglig verksamhet har hjälp oss

under året med röjning, städning, bakning och annan underhåll på vår anläggning.

 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.

Medlemsmöten har varit traditionella möten där aktuella frågor/information har tagits upp.

Sektor- och kommittémöten: har genomförts två gång under året, där styrelsen träffat de

förtroendevalda för att diskutera samarbete och gemensamma aktiviteter.

Styrelsemöten: Styrelsen har haft möte tretton gånger under 2022 varav ett möte var

konstituerande samt ett verkställande utskott.
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3.1 Representerande
Distriktsmöten: Klubben har haft representant på distriktets årsmöte genom Jennie Lindqvist.

Stämmor: Inga representerade

Mellannorrlandsdistriktet av SBK: Följande klubbmedlemmar har varit representerade: Lena

Funseth-Norberg (HUS och Vice ordförande), Britt-Marie Thunborg (patrullhund), Anki Andremo

(Ordförande), Linda Jansson (Räddning och Kassör).

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 2022 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:

Jennie Lindqvist:  Rallylydnad, Expedition, Webb, Anläggningsbokning

Anläggningsbokning: Tjänstehund - Patrull

Angelika Genberg: Ungdom

Anki Andremo: Utställning

Lars Fahlberg: Champion

Sirpa Engman: Medlemsansvarig

Eva Forslund: Resultatbanken
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5. Mästerskap
Sundsvalls Brukshundklubb har en lång tradition av att ha medlemmar kvalificerade till SM. Under

2022 kan vi stolt presentera att Linda Jansson och Cecilia Bergman som representerat

Sundsvalls Brukshundklubb på SM under 2022.

Linda deltog på SM inom räddning tillsammans med Nita. Dom kom på en sjätteplats. Stort grattis

till dina framgångar.

Cecilia har varit med på två SM inom Rallylydnad, varav det ena var ett lag-SM där hon deltog

med både Joy och Skidd. Laget “Släktträffen” hamnade på en första placering. Cecilias

deltagande på det individuella SM’et deltog hon tillsammans med Joy och hamnade på plats 19.

Stort grattis till dina framgångar.

6. Championat
Under året har Jennie Lindqvist och Karin tagit championat inom Rallylydnad, grattis!

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

SBK-grenarna. Styrelsen presenterar ekipagen som har presterat på en officiell tävling i någon av

sbk-grenarna i ett separat dokument efter årsmötet.

Uppmärksamma utbildade tjänstehundar under 2022:

- Linéa Dusthall - Khanbullś Zlaty Bara “Härja”- Patrullhund
- Susanne Larsson - Mittilandets Yessie “Yessie”  - Patrullhund
- Hans Wallin - Apollonofgame “Igor” - Patrullhund
- Lena Funseth-Norberg - Molars Vixxa - Flygvapenhund

Vi presenterar årets pristagare av vandringspriset efter årsmötet.
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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 rallylydnad-, bruks- 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.

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 är vi ingenting. Vi ser 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 2023!

För styrelsen 2022

Lena Funseth Norberg Sirpa Engman

Ordförande Vice Ordförande

Anki Andremo Jennie Lindqvist

Kassör Sekreterare

Angelika Genberg

Ledamot

Eva Forslund Lars Fahlberg

Suppleant 1 Suppleant 2
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11. Bruks- och lydnadssektorn

Under 2022 har vi inte haft någon aktiv Bruks- och lydnadssektor.

Årets genomförda tävlingar

Datum Gren Klass Antal startande

11/5 Bruks - Spår Lägre 5 ekipage

16/7 Bruks - Sök Lägre & Högre 2 respektive, 1 ekipage

14/8 Bruks - Spår Lägre 6 ekipage

9/10 IGP 2-3 2 respektive, 3 ekipage

9/10 BSL Klass 1 1 ekipage

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

12. Hundägarutbildningssektorn
Under våren har vi haft kurser inom följande områden rallylydnad, specialsök, bruks (spår, sök,

patrull), valp- och allmänlydnad. Vi har också kunnat erbjuda torsdagsträningar, onsdagsträningar

med tema samt passivitetsträffar.

Under hösten har vi fortsatt kunnat erbjuda ett brett utbud inom rallylydnad, bruks och specialsök

med fokus på olika målgrupper, allt från nybörjare till de som vill finslipa på momentträning inför

kommande tävlingar. Hösten har också erbjudit kurser inom valp- och allmänlydnad. Vi har också

kunnat erbjuda onsdagsträningar med tema, torsdagsträning, ungdomsträff och varit med på

hundens vecka.

Under året har vi totalt haft 23 kurser och 28 öppna träningar och event. Alla våra aktiviteter som

vi har haft under året blir fullsatta snabbt och har positivt utfall.
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Under året har vi också haft möte med instruktörerna vilket var väldigt trevligt och innehållsrikt

samt välkomnat Marie Fahlberg och Elisabeth Funseth in i HUS-sektorn tillsammans med Jennie

Lindqvist och Lena Funseth Norberg.

Prenumeranter på kursmailet: 571 st ökning med 96 st sen föregående år.

13. Rallylydnadssektorn
Vi har under året kunnat erbjudit fyra stycken kurser inom Rallylydnad i följande klasser;

nybörjare-, fortsättning- och avancerad klass med totalt 26 kursdeltagare. Vi har också arrangerat

hundens vecka med teori och prova-på där drygt 20 ekipage var med och provade.

Vi har haft öppna träningar, med totalt 21 stycken träffar under året. En förmiddagstävling med

dubbla starter i Mästarklass arrangerades i maj med 26 stycken startande ekipage.

14. Ungdomssektorn
Ungdomssektorn har under hösten haft en ungdomsaktivitet, ungdomarna fick testa på

kroppskontroll på pall, rallylydnad, cavaletti och agility. Ett informations/planeringsmöte ägde rum

under december för att planera kommande aktiviteter under 2023.

15. Utställningssektorn
En inofficiell utställning den 24 september som lockade 160 deltagande ekipage. Dagen var

mycket uppskattad från de tävlande och flöt på fint tack vare alla funktionärer.

Stort tack till er som deltog med förberedelserna innan och under dagen.
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16. Fastighetskommittén
Sundsvalls Brukshundklubb har under året haft stor hjälp av Daglig verksamhet och engagerade

medlemmar att sköta och underhålla fastigheten. Vi har bland annat gjort klart herrarnas dusch,

målat övervåningen, fixat och målat bänkarna som står utomhus.

Styrelsen bad om hjälp av våra medlemmar inför sommarens skötsel av våra träningsplaner, vi

fick ihop en gräsklipparlista som gjorde det möjligt att vi alla kunde få njuta av en fin och

vältrimmad anläggning.

17. Kökskommittén
Under 2022 har vi inte haft någon aktiv kökskommitté.

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

Verksamhet och medlemmar 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 Jennie Lindqvist med Karin tagit championat inom Rallylydnad. Ett kort ska fixas

till championatväggen.

19. Resultatbanken
Under året har elva stycken skickat in sina resultat.

20. Webb
Hemsidan och facebook har uppdaterats under året vid förfrågningar och behov.

Statistik under året

Facebook: Antal personer som gillar facebooksidan är 1201 stycken, det är en ökning med 104

stycken under 2022.
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21. 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.

Ett välkomstmail skickas ut till alla nya medlemmar som Svenska Brukshundklubben meddelar att

vi fått. Välkomstmailet har styrelse och medlemsansvarig arbetat fram.

22. Tjänstehundssektorn
Under 2022 har tjänstehundssektorn kommit igång.

- Deltagit under barn- och ungdomsläger i Nordvik.
- Haft 4 tillfällen med information och prova-på patrull i våras.
- Linéa Dusthall har påbörjat utbildning patrullhunds instruktör.
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23. Resultat- och balansrapport 2023
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Verksamhetsplan 2023

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 eller fler, och med god kvalitet

Genom att jämföra verksamhetsberättelser från sektorer och kommittéer och därmed

kunna påvisa fler genomföra kurser samt sammanställa kursutvärdering för att påvisa

kvalitet.

 Verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer

 Erbjuda kurser inom diverse olika grenar.

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 2023 – 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.

 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 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

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

Planerade tävlingar under våren och sommaren är:

Datum Gren Klass Ansvarig

7 maj Bruks - Sök Lägre & Högre Lena Funseth Norberg

3 juni Bruks - Skydd Lägre, Högre & Elit Filippa Bengtsson &

Sirpa Engman

4 juni IGP/BSL 1-3 Per Gabrielsson

21 juni Bruks - Spår Lägre Eva Forslund

28 juni Bruks - Spår Appell Filippa Bengtsson

15 juli Bruks - Spår Elit Sirpa Engman

16 juli Bruks - Spår Högre Eva Forslund

Höstens tävlingar planeras under våren.

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

27. Hundägarutbildningssektorn
Sundsvalls Brukshundklubbs utbildningssektor har för avsikt att hålla kurser och övriga aktiviteter

under 2023.

28. Rallylydnadssektorn
Inför 2023 planerar vi att arrangera tävling den 2 september med dubbla starter i samtliga klasser,

hålla kurser samt erbjuda öppna träningar.
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29. Ungdomssektorn
Ungdomssektorn har under 2023 planerat att ha aktiviteter under vår och höst, med en gång i

månaden som mål. Aktiviteterna kommer vara anpassade efter vad deltagarna önskar och vad vi

ledare anser passar för säsong etc. Vi planerar även att utföra ett dagläger under sommaren.

30. Utställningssektorn
Planerar officiell utställning 26 augusti 2023 samt en inofficiell.

31. Fastighetskommittén
Utöver löpande förvaltning är det planerat;

- Måla om gula huset.

- Städdagar (inom och utomhus).

- Fixa belysning på IGP-planen

32. Kökskommittén
Denna sektor är vilande.

Styrelsen hoppas att vi får hjälp av medlemmar av bakning samt 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.
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34. Tjänstehundssektorn
Planer under 2023 är:

- Delta på hundens vecka med information.
- Till hösten ha en förberedande kurs inför patrullhundskurs.
- Linéa Dusthall skall genomföra PHI 2 för att bli patrullhunds instruktör.

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

35. Webb
Arbete kring att gå över till Svenska Brukshundklubbens klubbwebb ska påbörjas 2023 samt

uppdatering av hemsidan och Sundsvalls Brukshundklubb officiella facebooksida vid

förfrågningar och behov.

36. 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 skickar ut välkomstmail till nya medlemmar som Svensk Brukshundklubben

meddelar att vi har fått.
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37. Budgetförslag 2023
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38. Budgetförslag 2024
Vi utgår från samma budget som 2023 eftersom det är dessa uppgifter vi har idag.
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