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Verksamhetsberättelse för 2018 samt
Verksamhetsförslag för 2019

Verksamhetsberättelse för Mullsjö
Brukshundsklubb 2018
Medlemsantalet 20190101var 71 stycken medlemmar. Det har varit tre klubbmöten
inklusive årsmötet. Styrelsen har haft elva protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Linnéa Andersson
Vice ordförande: Carina Höglund
Sekreterare: Camilla Fridström
Kassör: Thomas Fransson
Ledamot: Magnus Fridström
Suppleant: Åke Gustafsson
Suppleant: Mikael Resare

Kommitté ansvariga:
Utbildningssektor: Britta Althorn
Tävlingssektor: Anders Mandorsson
Serveringssektor: Carina Höglund
Tjänstehundssektor: Åke Gustafsson
Stugsektor: Per Andersson
Uth./Nyckl: Åke Gustafsson
Mentalsektor: Mikael Resare

Revisorer:
Anders Mandorsson och Ann-Sophie Mandorsson

Valberedning:
Susanne Ungh (sammankallande), Ulla Lindstedt samt Stefan Lindqvist.

Verksamhetsberättelser sektorer 2018
Utbildningssektor
Klubben har haft två stycken valp/unghundskurser med 5/6 deltagare på varje,
avtalsinstruktör Anette Kjellén.
På våren erbjöd vi valp-, unghund- och aktiveringskurs. På hösten valp-, unghund-, aktiverings-,
kantarell-, viltspårs- och rallylydnadskurs. Intresset för våra kurser har varit lågt.
Har utarbetat ett bra samarbete med Studiefrämjandet. Sfr har hjälpt oss att få till jättefina
kursinbjudningar. Dessa har sedan spridits i media och på anslagstavlor i bögda. Nytt är att
anmälan till kurser görs via Studiefrämjanet.
Samarbetet med styrelsen har varit gott.
SBK Skaraborgsdistriktet hade en uppskattad Utvecklingsdag för instruktörer där Ulla
Lindstedt deltog.
Klubben deltog på KUL-mötet 15/11.

Utbildningssektorn – Britta Althorn

Tävlingssektor
Tävlingssektorn har under 2018 haft 3 planerade tävlingar med följande fördelning:
• Spår elit

• Skydd lägre – elit (inställt på grund av för dåligt deltagarantal)
• Appell sök och spår.
KM för både lydnad och bruks blev inställt pga för lite deltagare.
Vi har även lyckats uppfylla två av våra tre mätbara mål.
•
•
•

Vi har genomfört två av tre officiella tävlingar.
Vi har ökat antalet funktionärer.
Vi har inte kunnat genomföra KM.

Tävlingssektorn vill rikta ett stort tack till alla funktionärer som varit med. Utan er hade vår
verksamhet inte varit möjlig.

Tävlingssektorn - Anders Mandorsson

Tjänstehundssektor
Sektorn började uppstart med kurs i februari med 13 kurshelger.
Certifikatsprovet genomfördes första helgen i november.
Sektorsansvarig har varit på tre stycken KU-utbildningar för kurschefer och provledare.

Tjänstehundssektorn – Åke Gustafsson

Serveringssektor
Serveringen har varit bemannad vid tävlingar under året.
Arbetet har påbörjats för att minska miljöpåverkan genom att, bla.
•

Minska användningen av engångsartiklar

•

Öka användningen av krav och miljömärkta varor –

•

Viss sophantering

Serveringssektorn – Carina Höglund

Stugsektor
Under 2018 har staketet målats om, utemöbler har oljats, ett nytt entrétak till klubbstugan
har skapats, häcken mot lilla planen har tagits ner, musavskräckare har köpts in och satts upp.
Skylt med klubbnamn på gavel har satts upp, anslagstavla vid infarten till klubben har satts upp.
Bommar till agilityhinder har skapats. Klubben har fått en till åkgräsklippare, förrådet har
rensats och organiserats.
Gräsklippning har tack vare sektor och ett antal medlemmar fungerat bra under året. Sektorn
har haft flertalet fixartillfällen under året där medlemmar har bjudits in.

Stugsektorn – Per Andersson

Mentalsektor
Mentalsektorn har återupptagits från att ha varit vilande. Plan på utformning av ny MH-bana
har gjorts, dock ej genomgången och godkänd i dagsläget.

Mentalsektorn – Mikael Resare

Verksamhetsplan för 2019/2020
Verksamhetsplan Styrelse
Genomföra månantagliga styrelsemöten samt minst två medlemsmöten under året för att
tillse att klubbens arbete förs framåt.
Hålla klubbens aktiviteter i relation till antal funktionärer, med förhoppning om att öka antalet
funktionärer.
Fortsätta stötta sektorsansvariga för att på så sätt utveckla klubben framåt.

Verksamhetsplan för Utbildningssektor
•
•
•
•
•

Fortsätta att erbjuda kurser i samarbete med Studiefrämjandet.
Att anmälan till kurser görs till Studiefrämjandet.
Delta på KUL-möten
Erbjuda instruktörer/lärare utvecklingsdagar i Skaraborgsdistriktets regi.
Gemensam utvärderingsmall

Verksamhetsplan Tävlingssektor
Tävlingssektorn har för 2018 satt upp ett antal mätbara mål enligt följande:
•
•
•

Genomföra samtliga planerade officiella tävlingar
Anordna KM i bruks och lydnad
Öka antalet funktionärer så att fler kan turas om att hjälpa till

Vi har också inlett ett arbete för att tillsammans med Jönköpings Brukshundklubb och Attila
Brukshundklubb anordna Bruks-SM 2020. Mullsjö BK kommer att vara ansvariga för
skyddsgrenen och tävlingsplatsen kommer att vara Rosenlunds IP.
Utöver de mätbara målen hoppas vi på en spännande och framgångsrik tävlingssäsong
2019.

Verksamhetsplan för Tjänstehundssektor
Sektorn har ingen planerad verksamhet. Får se vad 2019 har att bjuda på.

Verksamhetsplan för Serveringssektor
Bemanna serveringen vid officiella tävlingar
Ansvara för att det finns kaffe/te, dricka och fikabröd till försäljning i samband med kurser
och tisdagsträningar
Fortsätta arbetet med att minska miljöpåverkan genom att bl.a.
•

Fortsätta minska användningen av engångsartiklar

•
•
•

Öka användningen av krav och miljömärkta varor
Sopsortera i enlighet med kommunens nya sophantering
Inte köpa för mycket eller ”fel” varor.

Verksamhetsplan Stugsektor
Se till att gräsklippningen fungerar bra under året, renovera staketet runt lilla planen (stolpar),
kontrollera belysning på lilla planen samt förrådet. Kontrollera möjligheten att få till en slinga
för rastning, måla förrådet.

Verksamhetsplan Mentalsektorn

Styrelsens förslag på medlemsavgifter för 2020
A-medlem 585 kr (varav 185 kr = klubbavgift + distriktsavgift)
2019: SBK kommer ta ut en avgift på 400:- per medlem. Distriktet kommer ta en avgift på
25:- För att klubben ska få 160:- per medlem behöver medlemsavgiften vara 585 kr
Ungdomsmedlem: 300 kr
Familjemedlem: 160 kr
Delbetalande: 185 kr

Med reservation om distrikt- eller förbundsstyrelse höjer så höjer vi med motsvarande.

Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, Studiefrämjandet och våra sponsorer för det år som varit.
Vår strävan har varit att fortsätta med verksamheten och utveckla den framåt i en positiv
anda.
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Valberedningens förslag för Mullsjö BK för
verksamhetsåret 2019
Ordförande: Linnéa Andersson – omval 1 år
Vice Ordförande: Carina Höglund – 1 år kvar
Kassör: Thomas Franssson – 1 år kvar
Sekreterare: Susanne Ungh – nyval 2 år
Ledamot: Mikael Resare – nyval 2 år
Suppleant: Åke Gustafsson – omval 2 år
Suppleant: Per Andersson – fyllnadsval 1 år

Revisor: Anders Mandorsson – omval 1 år
Revisor: Ann-Sophie Mandorsson – omval 1 år
Revisorsuppleant:

Valberedningen
Susanne Ungh, Ulla Lindstedt samt Stefan Lindqvist

