
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

STYRELSENS BERÄTTELSE 

Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse 

för år 2021. 

Verksamhetsåret startade som vanligt med ett årsmöte, 21:e februari. Därefter utförde 

styrelsen 1 konstituerande möte och löpande 9 styrelsemöten under året.  

 

Klubben har kallat till 2 st. varav årsmötet är ett och medlemsmöten datum 20 juni kl. 15.00. 

 

Covid-19 är det virus som fortsatt har gjort att även 2021 blivit ett annorlunda år för 

verksamheten och för världens befolkning.  

Stora delar av verksamheten har blivit inställt, men, under hösten släpptes det på 

restriktionerna från FHM och både kurs och tävlingsverksamheten tog lite fart ett kortare tag,. 

 

Medlemsbladet ”Mitthunden” har utkommit vid tre tillfällen under året. 

 

Medlemsantalet har minskat sen förra året med 3 medlem, men, vi håller oss över 100 och det 

är bra.  

ÅR Ungdomsmedlem 

(SHU) 

Hedersmedlem Familjemedlem Ordinarie 

medlem 

Totalt 

2021 8 3 13 81 105 

2020 8 3 15 82 108 

2019 6 2 18 83 109 

2018 6 3 15 88 112 

2017 3 3 15 70 91 

2016 3 3 17 78 101 

2015 8 3 22 107 140 

 

 

Västra Medelpads Brukshundklubbs anläggning har under 2021 utnyttjats av inte bara 

medlemmar. Bland annat har uppfödare och andra hundklubbar hyrt anläggningen, samt också 

företag inom kommunen. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Birgitta Forsberg ordförande, Annica Andersson vice ordförande, Inger Öhrn sekreterare, 

Susanne Edbom kassör. Ordinarie ledamöter: Ove Wikström, Andrea Dahlberg och Margaret 

Pettersson. Suppleant Mari Kärfstedt och Hanna Mattsson. 

Valberedningen har under året bestått av: Jens Wikström (sammankallande), Ingela Jonsson och 

Lena Hedlund 

Representation   

SBK Mellannorrlandsdistriktets Årsmöte: Inger Öhrn och Mari Kärfstedt 

SBK Mellannorrlandsdistriktets vårkonferens: ingen arrangerades 

SBK Mellannorrlandsdistriktets höstkonferens: ingen arrangerades 



 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Syftet med vårt långsiktiga mål (fram till 2023) är att: 

VMBK ska öka intresset för verksamheten för sina medlemmar och blivande medlemmar för att 

klubben ska kunna växa och involvera fler intresserade personer som i förlängningen ger en 

livskraftigare klubb. 

Ekonomin är nu i god balans och vi kan börja att inrikta oss på 2022 men också fortsätta att 

jobba med målen för 2021 som har blivit framskjutna pga Covid-19: 

✓ Starta 5 nya hundverksamheter EJ UTFÖRD pga Covid-19. 

✓ Genomföra en inofficiell utställning, EJ UTFÖRD pga Covid-19. 

✓ Skapa en ännu mer balanserad ekonomi, målet nåddes. 

 

✓ Skapa underlag för att utbilda två nya instruktörer 

✓ Skapa underlag för att utbilda tre nya tävlingsledare och tre nya tävlingssekreterare 

 

Medel vi har sagt att vi kan jobba med är: 

 

✓ Undersöka möjligheten att ha kurser med olika upplägg. 

✓ Skapa kontaktlistor inom olika områden 

✓ Öka funktionärsutbildning samt skapa träningsgrupper 

✓ Attityd- och intresseundersökning 

✓ Använda befintliga funktionärer som resurs 

✓ Information om klubben på många nivåer och i många medier 

 

Måluppfyllelse: 

✓ Ekonomin är åter i god balans, så nu kan vi börja jobba för alla andra delar bara 

Covid-19 tillåter detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUNDÄGARUTBILDNINGSEKTORN (HUS) 

Hundägarutbildningssektorn har under året bestått av Andrea Dahlberg under våren och därefter 

överväxling till Susanne Edbom.  

Hundägarutbildningens aktiviteter har som för andra sektorer drabbats hårt av den rådande 

pandemin samt de restriktioner som varit. Vi hade under senvåren en valpkurs m. tydliga regler 

om förhållningssätt enligt FHM. Efter sommaruppehållet har det varit en intensiv kursverksamhet 

med flera kurser då det har släppts på restriktionerna.  

Sektorn har under året haft följande kurser och aktiviteter:  

-3 valpkurser med totalt 17 deltagare 

-1 Allmänlydnadskurs 1 med totalt 11 deltagare 

-1 Allmänlydnadskurs fortsättning med 7 deltagare (avslutas i början av 2022) 

-1 Rallylydnadskurs grund med 6 deltagare. 

-1 Spår och uppletandekurs med 5 deltagare 

Detta sammantaget visar att 46 kursdeltagare gått utbildning hos oss, vilket är en ökning med 

10 deltagare och en ökning med 3 kurs. Detta ser vi som en mycket positiv utveckling trots 

Covid-19. 

Under året har Öppet Hus-verksamheten anordnats sparsamt. 

HUS vill varmt tacka alla instruktörer och medhjälpare som under året arbetat med 

kursverksamhet och kursutveckling.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 2021 

Då 2021 inte var ett fullt aktivt år och vi inte vet hur 2022 kommer att se ut, kommer vi behålla 

samma mål 2022 som förelåg för 2021. 

➢ Återgå till den mängd kurser vi haft tidigare, dvs ca 70 kursdeltagare under året, och ökat 

antal reguljära kurser. Målet ej uppfyllt 

➢ Arbeta för fler funktionärer till kurser och evenemang. Målet ej uppfyllt. 

➢ Ansluta fler till Hundägarutbildningssektorn. Målet ej uppfyllt. 

➢ Ta fram minst tre-fem nya aktiviteter, Målet ej uppfyllt. 

➢ Få igång verksamhet i huvudsak inriktad på ungdomar. Målet ej uppfyllt. 

➢ Två instruktörs- och kursfunktionärsträffar, Målet ej uppfyllt. 

➢ Fortsätta vårt goda samarbete med Studiefrämjandet, Ja i den mån vi fått hålla 

aktiviteter.  

Detta önskescenario nådde vi inte, och det ska ses i skenet av covid-19s begränsningar. Vi har 

hela tiden stångats mot restriktioner av olika slag, och givetvis följt de regeringen och FHM 

framlagt. Vi har nyttjat våra funktionärer till fullo, och har inventerat ett skriande behov av fler 

instruktörer och fler personer till Hundägarutbildningssektorn. 

 

 

 

 

 

 



RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS)  

RUS-gruppen har under året bestått av: Jens Wikström (sammankallande), Lena Bergström, Ove 

Wikström, Viktoria Mikaelsson och Kristina Westberg.  

MH-verksamheter har varit inställd pga Covid 19 virusets framfart.  

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 2021 

Vi har inte kunnat nå vårt mål med att tillgodogöra våra medlemmar då sektorn inte kunnat 

genomföra något MH under 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLINGSEKTORN (TÄS) 

Tävlingssektorn har under året bestått av Mari Kärfstedt, sammankallande samt Eva Forslin. 

2021 har präglats av den pågående pandemin då vi varit tvungna att ställa in 5 tävlingsdagar. 

 

Vi har genomfört 7 tävlingsdagar, på Brukstorpet var det 43 startande med DM, på Appellklass 

spår var det 6 deltagare, på Rallytävlingen med KM hade vi 8 klasser med sammanlagt 76 

starter, två lydnadsdagar har vi haft varav en med KM och dessa hade sammanlagt 23 starter.   

Totalt har vi under 2021 haft 148 tävlingsstarter.  

Årets klubbmästare i Lydnad blev Turid Löthman med Saga och klubbmästare i Rallylydnad blev 

Josefin Bergström med Ira, STORT GRATTIS TILL ER BÅDA. 

Under den tiden man fick tävla så var det några medlemmar som tog tillfället i akt och vi vill 

således passa på att gratulera till fina framgångar på tävlingsbanorna. 

 

Vi tackar alla funktionärer som ställt upp under hösten, det är Ni som gör våra tävlingar möjliga 

att genomföra 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 2021 

De tävlingar vi har kunnat genomföra har haft nöjda tävlande.  

 

 



 

 

FASTIGHETSKOMMITTÉN  

Fastighetskommittén har under året haft Ove Wikström som sammankallande.  

Han har till sin hjälp haft olika klubbmedlemmar. Under år 2021 har fastighetskommittén 

deltagit i Vårstädning.  

Fastighetsunderhåll såsom snöskottning och gräsklippning mm har utförts.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 2021 

Målet under 2021 var att upprätthålla den standard vi har på vår anläggning vilket vi har gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉN 

Kommittén har under året bestått av Mari Kärfstedt sammankallande samt Eva Forslin. Under 

året som gått har vi bakat och kockat lite då och då vid behov.  

Vi har servat vid klubbens tävlingar och olika arrangemang och sett till så att alla ska trivas på 

bästa sätt.  

Vi har även bakat till de kurser som gått för att förgylla kursfikat. Vi skickar ett stort tack till alla 

er som har hjälpt till med allt vid alla våra olika arrangemang. 

 

 

 
 

MÅLUPPFYLLELSE 2021 

Målet för 2021 var att bibehålla kvalitén och det goda ryktet vid våra arrangemang samt öka 

kommitténs ledamöter. Vi har under året hållit hög kvalitet på våra tjänster. Vi har inte fått fler i 

kommittén men vi har haft fler som hjälpt till under året. 

 

 



 

Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats under det gångna året.  

Vi vill även uttrycka en förhoppning om att klubben kommer att utvecklas i den positiva anda vi 

strävar efter, framförallt under dessa nya omständigheter som har drabbat oss alla. 

 

 

 

 

VI TRÄFFS OCH TRIVS TILLSAMMANS 

 

 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 

Birgitta Forsberg, ordförande Annica Andersson, vice ordf. Inger Öhrn, sekreterare 

 

 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 

Susanne Edbom, kassör  Andrea Dahlberg, ledamot Ove Wikström, ledamot   

 

 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 

Margaret Pettersson, ledamot  Mari Kärfstedt, suppleant  Hanna Mattsson, suppleant  

 

 

 


