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 1.  Klubbens ledning och styrning

 1.1.  Styrelse

Ordförande Hans Hasselgren

Vice ordförande Bie Georgsson

Sekreterare Göran Hagberg

Kassör Madeleine Ejremyr

Ledamot Annika Malmros-Borell

Suppleant #1 Kim Andersson

Suppleant #2 Nova Lidberg

 1.2.  Revisorer

Ledamot Jennie Winberg

Ledamot Daniel Holm

Suppleant Lotta Berntsson

 1.3.  Valberedning

Sammankallande Mia Enlin

Ledamot Desideria Bokell

Ledamot Anna Szymczak
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 1.4.  Utskottsansvariga

Tävlingsutskottet Annika Malmros Borell

Utbildningsutskottet Göran Hagberg

PR/Info-utskottet Göran Hagberg

Stuga- och köksutskottet Hans Hasselgren/Bie Georgsson

Avel- och hälsautskottet Mia Enlin

 2.  Måluppföljning

 2.1.  Alla känner sig välkommen
Vi har en öppen och trevlig atmosfär. Många uttrycker att de känner sig välkomna till klubben
och att det är trevligt här.

 2.2.  Fler deltar aktivt
Många medlemmar har ställt upp som funktionärer under våra tävlingar vilket är väldigt
uppskattat och ger också alla som ställer upp en bra inblick hur en tävling fungerar.

Vi har haft 15 måndagspromenader i år med ca 15 deltagare per gång vilket är fler än
tidigare. Fler deltagare än tidigare år också på våra torsdagsträningar.

Roligt också med fler och fler som är och tränar på klubben själva eller i grupp en vanlig
kväll.
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 2.3.  Möta behov av utbildning
Vi har utfört rekordmånga 25 olika kurser med fantastiska 138 deltagare totalt.

Kurserna har spänt över hela bredden både vad gäller grenar som erfarenhetsnivå, men till
stor del varit valp- och nybörjarkurser. Nytt för i år har varit Hoopers-, HtM- och
viltspårs-kurser.

Under medlemsmöten och i övrigt har vi också tacksamt tagit emot önskemål från våra
medlemmar.

 2.4.  Anordna tävlingar
Tävlingar hölls i maj, juni och september i rallylydnad samt en för lydnad alla klasser i maj.

 2.5.  Året runt träning
“Svansen” har funnits tillgänglig dock bara för de med nyckel då dörren med kodlås inte går
att stänga.

 2.6.  Mentaltest och mentalbeskrivning
Vi har inte haft några mentalbeskrivningar (MH) eller mentaltester (MT) på klubben.

 2.7.  Ha egna tävlingssekreterare
Göran Hagberg och Annika Malmros Borell gått kurs för att bli tävlingssekreterare i
rallylydnad och efter praktik blivit godkända av distriktet.
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 3.  Utskottens verksamhet

 3.1.  Tävlingsutskottet
Sammankallande: Annika Malmros Borell
Medlemmar: Annika Malmros-Borell, Kim Andersson, Sarah Öhman, Camilla Måhl

Vi har anordnat tre tävlingar i år i rallylydnad och en i lydnad.

 3.2.  Utbildningsutskottet
Sammankallande: Göran Hagberg
Medlemmar: Samtliga instruktörer

 3.2.1.  Kurser
14 genomförda  kurser i våras med 77 deltagare totalt.

Under hösten genomförde vi 11 kurser med totalt 61 deltagare

 3.2.3.  Måndagspromenader och torsdagsträningar
Vi har genomfört många torsdagsträningar och femtontalet måndagspromenader under året.

 3.2.4.  Privatlektioner
Ett flertal önskemål om privatlektioner har kommit där vi i de flesta fall har kunnat hjälpa till.
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 3.3.  PR/Info-utskottet
Sammankallande: Göran Hagberg
Medlemmar: Kim Andersson

Vad gäller informationsutskick har ett stort antal kursinfo och -inbjudan har lagts ut på vår
webbplats och i vår facebookgrupp. Även inbjudan till medlemsmöten, torsdagsträningar etc.
har lagts ut.

Vi är synliga på facebook, Instagram och via vår hemsida. Kallelser till medlemsmöten
mejlas ut via funktionalitet i SBK:s medlemsregister.

 3.4.  Stuga och kök-utskottet
Sammankallande: -
Nyckelansvar: Kassör
Stuga: Hans Hasselgren
Kök: Bie Georgsson

Köket har underhållits med möjligt fika/gott vid träning/tävlingar.

Flera nödvändiga reparationer av klubbstugan bland annat utbyte av rutten ytterpanel och
lagning av hålet i kontoret samt ny golvmatta där. Dörren till “Svansen” har också justerats
så att kodlåset nu fungerar som tänkt.

Flera medlemmar har hjälpt till med att klippa gräs och röja i slänterna.
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 3.5.  Avel och hälsa-utskottet
Sammankallande: Mia Enlin
Medlemmar: Anna Warren Haglund

Banan besiktigad och godkänd av SBK Upplandsdistriktet för MT, MT 2017 och MH.

MH/MT-banan har även detta år varit i karens juni-augusti på grund av problem med mycket
myror sommartid. I övrigt har banan fungerat som den ska.

Vi har under året inte arrangerat några mentalbeskrivningar (MH) eller mentaltest (MT).

 4.  Återblick av styrelsen
En framgångsrikt år med mycket aktivitet på klubben i form av kurser och tävlingar förutom
all träning av oss medlemmar.

 4.1.  Vad ska vi fortsätta med
Några av de aktiviteter vi ska fortsätta med:

● Hundpromenader
● MH/MT/MT2017
● Hundägarutbildningar
● Tävlingar
● Torsdagsträningar

 4.2.  Vad vi vill börja med
Önskemål om fler träningstillfällen i grupp återkommer.

● Agility (kurs, träningsgrupp)
● Hoopers fortsättningskurser
● Mörkerspår
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 5.  Ett stort tack
Ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, fixardagar, deltagit på kurser,
träningsgrupper, tävlat inom agility, bruks, lydnad och rallylydnad mm. Det är ni som gör att
klubben lever.

Vallentuna Brukshundklubb
Styrelsen, 2022-12-19

Hans Hasselgren
Ordförande

Bie Georgsson
Vice ordförande

Göran Hagberg
Sekreterare

Madeleine Ejremyr
Kassör

Annika Malmros Borell
Ledamot

KIm Andersson
Suppleant

Nova Lidberg
Suppleant
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