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Verksamhetsberättelse för Mullsjö 
Brukshundsklubb 2021 

Medlemsantalet 20210101 var 109 stycken medlemmar (+20 från föregående år). Det har 

varit två klubbmöten inklusive årsmötet. Styrelsen har haft tio protokollförda möten.  

Klubben har trots rådande pandemi klarat sig förhållandevis väl, detta mycket tack vare att 

klubben har kunnat inom rådande rekommendationer bibehålla kursverksamhet. Klubben hann 

ha en officiell tävling, övriga officiella tävlingar samt inofficiell utställning har fått ställas in.  

Klubben har ansökt om bidrag för ny belysning hos Mullsjö kommun men på grund av 

administrativa brister har resultat på den ansökan uteblivit. Klubben har valt att istället lösa 

frågan på egen hand, investera i ny belysning som skall upp under våren 2021 för att sedan 

söka bidrag från kommunen i efterhand.  

Det har under 2020 genomförts provtagning av material i marken på planerna, i dagläget har 

inget provsvar rapporteras in till styrelsen.  

 

 

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande: Linnéa Andersson 

Vice ordförande: Carina Höglund  

Sekreterare: Susanne Ungh  

Kassör: Thomas Fransson  

Ledamot: Malin Persson 

Suppleant: Åke Gustafsson 

Suppleant: Per Andersson 

 



Sektoransvariga:  

Utbildningssektor: Britta Althorn 

Tävlingssektor: Thomas Fransson 

Serveringssektor: Carina Höglund 

Tjänstehundssektor: Åke Gustafsson 

Stugsektor: Per Andersson 

Uth./Nyckl: Åke Gustafsson 

 

Revisorer:  

Anders Mandorsson och Ann-Sophie Mandorsson   

 

Valberedning:  

Charlott Lundberg (sammankallande), Jenny Almqvist samt Jonna Lövendahl.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelser sektorer 2020 

Utbildningssektor  

Klubben har haft 9 kurser (valp/unghund, agility, nosaktivering, allmänlydnad, nosework 
fortsättning1, lydnadskurs) med sammanlagt 64 deltagare. Haft hjälp av avtalsinstruktör 
under hösten. Sammanlagda utvärderingar visar ett medeltal på mycket goda 4.7 (skala 1-5, 5 
är högsta värdet), 16st har inte svarat eller deltagit på kurserna. Under våren deltog 5 
klubbmedlemmar i brukslydnadsläger med Gunnel Hjort även en uppföljningsdag. 
 
Utbildningsgrupp har haft 4 möten där klubbens instruktörer och kursledare ingår. Gruppen 
har fått introduktion i Powerpoint. Styrelsen beslutade om ersättning till instruktörer och 
kursledare. Gratulerar klubben till en ny SBK Instruktör Charlott L. den 3dje. Klubben har även 
två Agility Instruktörer. 
 
Viss oro fanns inför omorganisationen till Studiefrämjandet (SFR) distriktet Småland Gotland, 
vilket besannades till viss del. Samarbete i en ny organisation där vårt ideella och enkla 
arbetssätt kolliderar i en stor organisation. 
 
SBK Skaraborgsdistriktet ställde in all kursverksamhet. Deltog i oktober på Lärarmötet. 
 
Övrig statistik från SFR: 8st Träningsgrupper (cirklar), 9st Arrangemang under Hunden´s 
vecka; ansvarig Malin P. 
 
Slutord: Covid-19 har påverkat verksamheten med många inställda kurser, föreläsningar och 
arrangemang. Trots det har 8 engagerade instruktörer, lärare och kursledare genomfört 
kurser och arrangemang. Två kursledare är också intresserade att utbilda sig till SBK 
Instruktörer. 
 
Utbildningsansvarig 
 
Britta Althorn 
2021-01-09 

 

Tävlingssektor  

Tävlingssektorn har under 2020 genomfört 1 planerat prov 
• Appell spår/sök 

Det planerade spårprovet i högre/lägre inställt pga pandemin. 
Även SM blev inställt där vi skulle medverkat som medarrangör. 
 
Tävlingssektorn vill rikta ett stort tack till alla funktionärer som varit aktiva/beredda att ställa 
upp. 



Förhoppningsvis blir 2021 ett bättre år för hundsporten. Vår förhoppning är att alla 
funktionärer är sugna på att medverka vid prov och tävlingar 2021. 
 
Tävlingssektorn – Thomas Fransson 

 

Tjänstehundssektor 

Sektorn har inte haft någon verksamhet under 2020 på grund av rådande pandemi.  

Tjänstehundssektorn – Åke Gustafsson  

 

Serveringssektor  

Serveringen har varit bemannad vid en officiell tävling under året samt tillhandahållit fikavaror 

för försäljning vid kursverksamhet. 

Serveringen har bland annat köpt in handsprit och singelförpackade varor under året för att 

minimera risk för spridning av coronaviruset. 

  

Arbete pågår för att minska miljöpåverkan genom att, bla. 

- Minska användningen av engångsartiklar 

- Öka användningen av krav och miljömärkta varor 

- Anpassa sopsortering till kommunens sophantering 

 

Stugsektor 

Under 2020 har klubbstugan berikats med en ny toalett samt nytt handfat på toalett. 

Gräsklippningen har under säsongen fungerat exemplariskt mycket tack vare Bertil.  

Sektorn har haft ett fixartillfällen under året där medlemmar har bjudits in, övriga planerade 

fixartillfällen har fått ställas in på grund av pandemin.  

Stugsektorn – Per Andersson 

 



Mentalsektor  

Har varit vilande under 2020. 

 

 Verksamhetsplan för 2021/2022  

Verksamhetsplan Styrelse  

Genomföra månantagliga styrelsemöten samt minst två medlemsmöten under året för att 

tillse att klubbens arbete förs framåt. Försöka utveckla den trend vi sett under 2019/2020 

med ökad aktivitet och ökat medlemsantal.  

Planera och genomföra aktiviteter utefter rådande restriktioner så att vi minskar 

smittspridning, men ändå kan erbjuda en attraktiv klubb för medlemmarna.  
 

Fortsätta stötta sektorsansvariga för att på så sätt utveckla klubben framåt.   

 

Verksamhetsplan för Utbildningssektor  

 
- Arbeta för att fler utbildar sig till SBK Instruktörer. 
- Fortsätta att erbjuda kurser i samarbete med Studiefrämjandet distriktet 

Småland/Gotland. 
- Samarbeta med SFR Skaraborg kurser och utbildningar. 
- Delta på Skaraborgs distriktets KUL möten och Lärarmöte. 
- Erbjuda instruktörer/lärare utvecklingsdagar i Skaraborgsdistriktets regi. 
- Powerpoint presentation av SBKs organisation till MBKs hemsida. 
- Utbildning för deltagarna i utbildningsgruppen. 

 
o Instruktörsutbildning 1st     
o Valpkurs 2st  
o Prova på/Aktiveringskurs 1st 
o Unghundskurs 1st 
o Allmän/fortsättningskurs 1st  
o Agility nybörjare 1st    
o Agility fortsättning 1st 



o NoseWork Nybörjare 1st     
o Spårkurs 1st 
o Brukslydnadskurs 1st 
o Föreläsning/Temakvällar 6st  
o Brukslydnad & IGPlydnads helg 1st 
o Träningsgrupper 8st      
o D-HUK Föreläsning raskunskap 2 dagar 1st   
o D-HUK Utvecklingsdag ALI 1st  
o (D-HUK Utvecklingsdag tävlingsinstruktör/tävlande 2022) 

Verksamhetsplan Tävlingssektor  

Tävlingssektorn har för 2021 satt upp följande mätbara mål: 
• Genomföra planerade officiella bruksprov 
• Öka antalet funktionärer 
• Medverka som medarrangör vid årets SM i Bruks, IGP och Mondioring. 

Vi hoppas på en spännande och framgångsrik tävlingssäsong. 
 
Tävlingssektorn - Thomas Fransson 
 

Verksamhetsplan för Tjänstehundssektor 

Får se vad det nya året har att bjuda på till klubbens intresserade medlemmar om att gå 

utbildning för patrullhund.  

 

Verksamhetsplan för Serveringssektor  

• Bemanna serveringen vid officiella tävlingar.                         
• Ansvara för att det finns kaffe/te, dricka och fikabröd till försäljning i samband med 

kursverksamhet. 
• Aktivt arbeta med att minimera risken för smittspridning av coronaviruset genom att 

tillhandahålla handsprit och singelförpackade varor i serveringen. 
• Fortsätta arbetet med att minska miljöpåverkan genom att bla. 
  

- Fortsätta minska användningen av engångsartiklar 
- Öka användningen av krav och miljömärkta varor 
- Sopsortera i enlighet med kommunens sophantering 
- Inte köpa för mycket eller ”fel” varor 

 



Verksamhetsplan Stugsektor 

Byta ut belysning på träningsplanerna. Byta ut stegpinnar på stegen. Fortsätta hålla klubben fin 

för träning och tävling samt underhålla med fortlöpande mindre reparationer av klubbstugan 

med tillhörande byggnader.  

 

Verksamhetsplan Mentalsektorn   

Vilande under 2021.  

 

 

Styrelsens förslag på medlemsavgifter för 2022 

A-medlem 585 kr (varav 185 kr = klubbavgift + distriktsavgift)  

2021: 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. 

Vi har tillsammans under det gångna året sett till att klubben fortfarande är aktiv och levande 

trots rådande pandemi. Många ideella föreningar runt om i landet har fått stryka på foten 

under detta året men vi har tillsammans stått pall för den prövning vi utsatts för. Vi i styrelsen 

ser framåt mot 2021 med nya utmaningar och nya möjligheter. Vi hoppas att restriktionerna 

kommer lätta något under kommande år så att tävlingar, träningar, kurser och läger kan få 

återgå till det normala.  

Vår strävan har varit att fortsätta med verksamheten och utveckla den framåt i en positiv 

anda. Vi hoppas att fortsätta utvecklingen av det vi har påbörjat tillsammans med er 

medlemmar och ser med glädje fram emot år 2021. 

 

Mullsjö 20210207 

 

 

_________________________  _________________________ 

Linnéa Andersson    Carina Höglund  

 

___________________  ___________________ 

Thomas Fransson   Susanne Ungh   

 

___________________  ___________________ 

Malin Persson    Åke Gustafsson  

 

___________________  
Per Andersson  



Valberedningens förslag för Mullsjö BK för 
verksamhetsåret 2021 

Ordförande: Malin Persson – nyval 1 år 

Vice Ordförande: Carina Höglund – 1 år kvar 

Kassör: Thomas Franssson – 1 år kvar 

Sekreterare: Charlott Lundberg – nyval 2 år  

Ledamot: Linnea Hollander – nyval 2 år 

Suppleant: Anni Lundberg – nyval 2 år 

Suppleant: Per Andersson – 1 år kvar  

 

Revisor: Anders Mandorsson – omval 1 år 

Revisor: Ann-Sophie Mandorsson – omval 1 år 

Revisorsuppleant: Janet Bousett – nyval 1 år 

 

Valberedningen  

Charlott Lundberg, Jenny Almqvist, Jonna Lövendahl 

 

 
 


