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8. Verksamhetsberättelser för 2021
9. Balans- och resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
12. Genomgång av styrelsens verksamhetsplanering 2022
a. verksamhetsplanering för 2022
b. budgetförslag 2022
c. medlemsavgifter för 2022
13. Val av styrelse för 2022
14. Val av Valberedning 2022
15. Val av revisorer 2022
16. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
17. Vandringspriser och utmärkelser redovisas och delas ut.
18. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse från styrelsen år 2021
Under verksamhetsåret har Sunne Brukshundklubb haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Tisdagsträffar med värd har hållits under vår och hösttermin. På onsdagar har det varit
gemensam bruksträning.
Vår klubbstuga var slutbetald i februari -21 och vi har byggt en altan på norra sidan med
hjälp av medlemmar och deras anhöriga. Dessutom satte vi upp nätet till staketet mot
vandringsleden. Reklamskyltarna från våra sponsorer sattes upp på västra sidan av stugan
under våren. Stolar och bord har vi fått från medlem.
Vi har köpt tjänsten till Gräsklippning av Arbetsenheten Sunne Kommun.
Den 20 juni blev Sunne bk inbjudna för andra året i rad till Rottneros Vänner för att delta.
Flera av medlemmarna deltog och vi visade upp Agility, Nose Work, Rallylydnad och
Specialsök. Besökarna fick också prova på med sina hundar. Det var mycket uppskattat av
besökarna. Under hösten planerade Svenska Brukshundklubben att det skulle vara
”hundens vecka ”, v.37 och det ville vi vara med på. SBK stod för annonsering och skyltar
som vi satte upp. Vi hade aktiviteter varje dag den vecka där medlemmar och icke
medlemmar kunde delta. Vi anordnade föreläsning av veterinär i Fryken salen i biblioteket
och vi hade gemensamma hundpromenader vid Vintertorp och i central Sunne, prova på
agility, rallylydnad, spår och nose work på klubben.
Under året har klubbens medlemmar sålt produkter från Ullmax, ljus från Kirrat och Klart och
kakor från Kakservice som blev ett bra tillskott i kassan.
Som tradition hade klubben ”Julmys” med julklappsspel för medlemmarna i december.
Vid verksamhetsårets slut uppgick klubbens tillgångar till ca 88 000 kr. Antalet medlemmar
165 st.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som ställt upp för klubben under året
och vi ser fram emot ett lika bra år om inte ett bättre år 2022.

Styrelsen 2021 genom ordförande Birgitta Johansson och sekreterare Eva Darle

Verksamhetsberättelse specialsök 2021
Sunne brukshundklubb har inte haft några kurser i Specialsök men Birgitta med
Springerspanieln Speedy har varit och gjort prov i specialsök hos Rommelanda Schäferklubb i
Göteborg och hos Kils Brukshundklubb med goda resultat.
Eftersom det ännu inte är en officiell tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben så
väntar vi otåligt på att det kommer att bli det i en snar framtid.
Vi planerar att ha ett prov i specialsök i vårt närområde under 2022.

Birgitta Johansson

Verksamhetsberättelse från Utbildningssektorn 2021
Kursverksamhet
5 st valpkurser
1 st allmänlydnad
1 st agility
1 st problemhundskurs
Rallylydnads utbildningar (redovisas separat)
Utbildningen har även haft några konsultarrangemang för ekipage som behövt lite
specialhjälp. Det har gått bra även i år då vi haft mindre grupper och varit utomhus och följt
folkhälsomyndighetens restriktioner.
Jag Catharina Ekberg har gått en utbildning i brukshundsutbildning på ett år för att
vidareutveckla kursverksamheten. Vi har även haft en digital föreläsning där instruktörerna
fått en uppdatering och en uppmuntran för alla kurser man haft och man behöver en
energikick för att fortsätta ha kurs framöver.
Vi har haft 4 st. instruktörsmöten under året.
Då vi utbildar instruktörer även inom rallylydnaden och i NoseWork (redovisas separat)
hoppas vi på en ännu större aktivitet även 2022.
Verksamhetsplan
Fortsätta vidareutveckla kursverksamheten med större kompetensutveckling för att täcka
behoven som finns för olika hundägare.
Tävlingssektorn
Jobbar på att få ökat intresset för tävlingarna inom Bruks och Lydnad så vi kan ha egna
ekipage och ha tävlingar på klubben.

Utbildnings- och tävlingssektorn genom Catharina Ekberg

Verksamhetsberättelse från Nose Work-sektorn 2021
Det har varit lite dåligt med tävlingstillfällen 2021 pga. corona pandemin.
Men vi är några som har hunnit med några tävlingar under året.
Vi tränar och håller oss aktiva.
Madde och Annett har haft 2 prova på dagar under året som gav ett stort intresse bland
medlemmarna.
Vi hade uppvisning Rottnerosparken 20 juni där besökarna fick prova på, inbjudna av
Rottneros Vänner tillsammans med övriga aktiva i klubben.
Under hundens vecka höll Madde en uppvisning och information om vad Nosework handlar
om, ekipagen fick också prova på, det var uppskattat.
I november hade vi KM där Lena och Ixa blev vinnarna, tvåa kom Madde och Charlie, trea
kom Annett och Elvis.
Madeleine Tammi blev klar som Tävlingsledare inom Nose Work under året.
Planering påbörjad för den stora tävlings helgen i april 2022
Nosework-sektorn genom Madeleine Tammi

Verksamhetsberättelse från tjänstehundssektorn 2021
Av ordinarie verksamhet, har följande aktiviteter ställts in pga. Corona.
• DM Patrullhund
• Jaktmässan.
• Distriktets tjänstehundsdag.
• Rekryteringsbesök på distriktets klubbar.
Genomförd verksamhet:
P.g.a. pauserad militär verksamhet har sektorns medlemmar genomför gemensamma
egenträningar under året.
3 ekipage från klubben har deltagit i eftersök efter försvunnen person
Camilla med Axa och Lovisa med Kriga har avlagt godkända anlagsprov Patrullhund samt
påbörjat utbildning med planerat slutprov okt. -22
Vi har inget att rapportera om räddningshundar.

Sunne 20220309
Olle Olzon

Birgitta Johansson

Verksamhetsberättelse från rallylydnadssektorn 2021
Under året har två rallylydnadskurser hållits av Marianne. Under våren en nybörjarkurs och
under hösten en fortsättningskurs.
En domarutbildning startades på klubben under 2021 och Anna är under utbildning till
domare, förhoppningsvis klar till sommaren 2022.
Rallysektorn var med och anordnade prova på-aktiviteter under Hundens vecka.
På grund av coronaviruset har vi haft begränsade möjligheter att anordna tävlingar. Men en
tävling blev i alla fall av, dubbla nybörjarklasser den 5 september. Som alltid blev det ett
mycket uppskattat arrangemang med fint prisbord! Klubbmästerskapet arrangerades den 22
september och dömdes av domaraspirant Maria Ahlvin. Hela 17 ekipage var med på
startlistan. Lilla KM vanns av Mia och Leo! På andra plats kom Martina och Yla och på
tredjeplats Trudy och Cosmo. Stora KM vanns av Marianne och Porthos! Andraplatsen kneps
av Martina och Elite och tredjeplatsen av Anna och Tintin.
Under året har hela 15 ekipage tävlat rallylydnad officiellt för Sunne brukshundklubb!
•

Camilla och Jackie har tävlat i nybörjarklass och tagit titeln RLD N

•

Madde och Charlie har tävlat i nybörjarklass och tagit titeln RLD N

•

Mia och Leo har tävlat i nybörjarklass och tagit titeln RLD N

•

Ulrika och Vilde har tävlat i nybörjarklass och tagit titeln RLD N

•

Charlotte och Wilda har tävlat i nybörjarklass

•

Louise och Yla har tävlat i nybörjarklass

•

Moa och Tomas har tävlat i nybörjarklass

•

Martina och Elite har tävlat i avancerad- och mästarklass och tagit titeln RLD A och
championat

•

Anna och Kaylee har tävlat i nybörjar-, fortsättning- och avancerad klass och tagit
titlarna RLD N, RLD F och RLD A

•

Anna och Sol har tävlat i avancerad klass och tagit titeln RLD A

•

Marianne och Ofelia har tävlat i nybörjar- och fortsättningsklass och tagit titlarna RLD
N och RLD F

•

Marianne och Klara har tävlat i fortsättningsklass och tagit titeln RLD F

•

Marianne och Mio har tävlat i avancerad klass och tagit titeln RLD A

•

Marianne och Maggie har tävlat i avancerad klass

•

Marianne och Porthos har tävlat i mästarklass

Rallysektorns verksamhetsplanering för 2022
•
•
•
•
•

Marianne kommer att gå en instruktörsutbildning för rallylydnad
Inofficiell tävling, som del av Annas domarutbildning
Officiella tävlingar när Anna är färdig domare
Kurser i rallylydnad
Klubbmästerskap

Rallylydnadssektorn 2021
Anna Åström, Trudy Colijn, Marianne Carlsson och Martina Åkerlind

Verksamhetsberättelse agility 2021 Sunne BK
Agilityn i Sunne Brukshundklubb har legat med lågt intresse även år 2021.
Johanna var med på Rottnerosparken i juli och visade upp agility vid två tisdagar på
Rottnerosdagarna.
En nybörjare i agilitykurs under sommaren med 4 deltagare
Tillsammans med studiefrämjandet / Rottneros vänner var det en prova på agility kväll i juli,
ca 7 deltagare kom.
Johanna och Tollaren Mira har deltagit på agility SM i Skåne i juli.
Tävlande i agility från Sunne Brukshundklubb har varit Johanna och hundarna Mira och Kiwi.

Agility sektorn 2021 genom Johanna Karlsson Svensc

Bokslutskommentarer 2021 för Sunne Brukshundklubb
Balansrapport
Likvida medel på huvudkontot 80.209,36kr
Likvida medel på huskonto 7.455,31kr
Kontantkassan med 1000kr är räknad av Tintin Aspling.
Gröna lådan: 200kr i kiosken och Rosa lådan: 800kr finns i klubbens kassaskåp.
Diﬀ i kontantkassan, Styrelsen informerad 2022-01-13.
Resultatrapport
Omkostnader för El, vatten och avlopp samt sophämtning är kvar på ungefär samma nivå.
Omkostnader för gräsklippning har förändrats då vi sålt klipparen som mest krånglade och nu
köper klipptjänst. Vi hoppas att AME kan fortsätta med detta löpande.
På grund av fortgående pandemi har klubben fortsatt med kurser och arrangemang i huvudsak
utomhus, men inte till full kapacitet i och med att vi följt rådande restriktioner; därav tapp
ekonomiskt.
För att höja inkomsterna har vi sålt produkter från Kirrat&klart, Ullmax och Kakservice. Detta har
gjort att vi avslutar året med en blygsam vinst.
Ang fastigheten har flera större projekt avslutats och det belastar oss ekonomisk, men ger oss
stor vinning på andra sätt. Underhåll sker löpande.

Verksamhetsplanering för 2022
Styrelsen kommer att fortsätta att försöka tillgodose alla medlemmars önskemål och vi
kommer att bedriva kursverksamhet inom de olika sektionerna för medlemmar och blivande
medlemmar.
Vi kommer att fortsätta ha Tisdagsträffar med värd som finns tillgängliga för att hjälpa
hundägarna.
Vi kommer att måla färdigt stugan i år. Vi har även ett staket att färdigställa emot
vandringsleden. Prispallen ska också bli färdig. Vi planerar att ha två medlemsmöten, en på
våren och en på hösten beroende på hur det ser ut i samhället pga. pandemin.

Styrelsen genom ordförande Birgitta Johansson och sekreterare Eva Darle

Budgetförslag för 2022

Valberedningens förslag till styrelse för 2022


Ordförande, omval på 1 år: Birgitta Johansson



Sekreterare, omval på 2 år: Eva Johansson



Kassör, omval på 2 år: Tintin Mörk



Ledamot 1 år kvar: Anna Åström



Ledamot 2, omval på 2 år: Catharina Ekberg



Ledamot 3, 1 år kvar: Patricia Kullegård



Ledamot 4, omval på 2 år: Marianne Carlsson



Suppleant 1, omval på 1 år: Anneli Andersén



Suppleant 2, omval på 1 år: Madeleine Tammi



Suppleant 3, omval på 1 år: Johanna Karlsson Svensc

Valberedningens förslag till valberedning för 2022


Sammankallande, omval på 1 år: Erik Öhrn



Valberedningsledamot 1, omval på 1 år: Maria Nilsson



Valberedningsledamot 2, omval på 2 år: Martina Åkerlind

Valberedningens förslag till revisorer för 2022


Trudy Colijn



Lisbeth Rådström

