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Verksamheten har rullat på bra. Våra arrangemang har som vanligt varit välplanerade,
välutförda och välbesökta. Likt tidigare år har vi arrangerat Lydnads- och Brukstävlingar,
Utställningar, tävlingar i Agility, Rallylydnad och NoseWork och flertalet BPH, MH samt
MT. Vi har också haft ett flertal kurser och ordnat träningskvällar av olika slag.
Styrelsen har under året haft 11 st. protokollförda styrelsemöten och hållit 3 st.
medlemsmöten. Det ordinarie medlemsmötet i maj ersattes med ett trevligt firande av
Brukshundklubbens 100-års jubileum. Vi arrangerade småtävlingar, frågeslinga och fikade
goda jubileumstårtor! Vi har även haft ett planeringsmöte med utskott och arbetsgrupper där
det fördes minnesanteckningar. Ulle Liukkonen och Heléne Eliasson deltog på Distriktets
medlemsmöte i Sollefteå i november.
Antalet medlemmar har under året uppgått som mest till ca 280 medlemmar.
väl
Ekonomi
Resultat och omsättning
Klubben har haft en omsättning (intäkter) på 769 tkr, vilket är 98 tkr lägre än 2017 (men 25
tkr högre än 2016). Omsättningen blev dock 76 tkr högre än budgeterat. De främsta orsakerna
till intäktsminskningen jmfört med 2017 är deltagaravgifter (77 tkr lägre än 2017, men ändå
35 tkr över budget) och försäljning kök (30 tkr lägre än 2017, och 8 tkr under budget). Under
2018 har vi inte haft fullt lika stora arrangemang som under 2017, men däremot hamnade
t.ex. intäkterna från kursavgifter 30 tkr över budget (12 tkr högre än 2017).
Jämfört med 2017 minskade bidragen (från kommunen och övriga) från 32 till 23 tkr och
klubben har inte haft några sponsorintäkter, precis som under 2017. Bidragen från
Studiefrämjandet har minskat något (från 9 till 7 tkr).

Resultatet blev en förlust för året på 13 tkr. Det budgeterade resultatet var en vinst på 37 tkr.
Detta förklaras framför allt av att klubben under 2018 har investerat i belysning och
markarbeten och att styrelsen beslutat att ta denna kostnad (ca 45 tkr) direkt istället för att
skriva av. På kostnadssidan har vissa poster blivit ganska mycket högre än budgeterat; t.ex.
gräsklippare och övrig markskötsel, sandning/snöskottning, priser och IP-poäng. Inköp till
kök ligger förhållandevis högt (9 tkr över budget) med tanke på att intäkterna från köket blev
8 tkr under budget.
Balansräkning
Tillgångar:
Fastigheten som inköptes 2015 värderas till 70 tkr. Anläggningstillgångar (byggnader,
markanläggningar och inventarier) värderas till 301 tkr efter årets avskrivningar på 36 tkr.
Inga investeringar som påverkar avskrivningsplanen har gjorts under 2018.
Lagervärdet har minskat med 5,5 tkr beroende på nedskrivning av värdet på profilkläder och
böcker.
Våra tillgångar i kassa och bank har ökat med ca 45 tkr och uppgick vid årets slut till ca 266
tkr (221 tkr vid utgången av 2017).
Skulder:
Klubbens skulder till medlemmarna har minskat med ca 29 tkr och uppgick vid årets slut till
ca 65 tkr (94 tkr vid utgången av 2017).

Utskott & arbetsgrupper
Vi har 6 utskott och under dessa ett varierat antal arbetsgrupper beroende på verksamheten.
Under 2018 har det sett ut enligt följande, presenterat med respektive ansvarig.
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Drag

Marianne Bergman
Gunilla Sjölund
Marianne Bergman
Eva Eriksson
Isabel Skogström
Susanne Mohlin

Hundägarutbildningen

Heléne Eliasson
Karin Arkmo Larsson
Ulle Liukkonen
Kimona Häggström

Samhällsnytta
Patrullhund
Räddningshund

Thomas Fahlén
Linda Wiklander
Anna Holter

Organisation
Kök
Stuga
Mark/anläggn.
IT, Info, sponsor
Webmaster
Utveckling
Materialförv.

Maria Granberg
Vakant
Ulle Liukkonen
Peter Nyberg/Thomas Fahlén
Vakant
Karin Arkmo Larsson
Styrelsen
Peter Nyberg

Hundungdom

Vakant

Mål verksamhetsåret 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ökad öppenhet och transparens
Frisk och sund organisation
Öka antalet medlemmar
Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster
Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund
Öka attraktionskraften för prov- och tävling
Ekonomi i balans med en stabil likviditet

Styrelsen sammanfattar uppsatta mål:
Styrelsen finner att målen vi satte upp för 2018 har påbörjats och fortgår (nr 1-3) och även
utförts genom kursverksamhet, tävlingar, prov samt andra aktiviteter vi arrangerat (4-7).
Till detta verksamhetsår föreslår styrelsen att vi fortsätter att jobba mot samma mål, som är
helt enligt Svenska Brukshundklubbens uppsatta mål.

Förslag på Mål för kommande verksamhetsår, 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ökad öppenhet och transparens
Frisk och sund organisation
Öka antalet medlemmar
Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster
Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund
Öka attraktionskraften för prov- och tävling
Ekonomi i balans med en stabil likviditet

Uppdrag verksamhetsåret 2018
1. Göra färdigt det som återstår på Deltat
2. Utbilda fler funktionärer såsom instruktörer, tävlingsledare, tävlingssekreterare,
figuranter mm
3. Hålla hög klass på våra tävlingar och prov
4. Öka aktiviteten och delaktigheten på klubben
5. Få fler aktiva medlemmar
6. Få fler ekipage som startar på tävlingar
7. Hålla hög klass på våra kurser
Styrelsen sammanfattar uppsatta uppdrag:
Allt är inte klart när det gäller stuga, mark och belysning, men utbyggnad av belysningen har
påbörjats och grusplanen är nästintill klar. Det som återstår återfinns i uppdraget för det nya
verksamhetsåret. Under året har klubben förärats med två nya tävlingsledare, en i bruks och
en i lydnad samt en instruktör i agility. Mentalstaben har utökats med både testledare för MH
och BPH samt flera figuranter.
Att vi håller hög klass på våra arrangemang är vi ganska säkra på då vi har många
anmälningar till alla våra prov, tester och tävlingar. Samma ekipage återkommer ofta till oss
och det gör man inte om man inte är nöjd.

Som vi sagt tidigare är det svårt att mäta ”Ökning av aktiviteter och delaktighet”. Men det
känns som att aktiviteten ökat på klubben och utan engagemang från våra medlemmar skulle
det aldrig gått att få ihop allt.
Att få fler aktiva medlemmar är ju tyvärr inte så lätt, men eftersom vi fått in några nya
medlemmar i verksamheten och de flesta ”gamla” är kvar kan vi konstatera att de aktiva
medlemmarna inte minskat i alla fall.
Då vi har stor efterfrågan på våra kurser och får positiv feedback antar vi att vi har hög klass
även där.
Förslag på Uppdrag för kommande verksamhetsår:
1. Färdigställa det som återstår på Deltat med prioritering av avloppsanläggning
och belysningen
2. Utbilda fler funktionärer såsom instruktörer, tävlingsledare, tävlingssekreterare,
figuranter mm
3. Hålla hög klass på våra tävlingar och prov
4. Öka aktiviteten och delaktigheten på klubben
5. Få fler aktiva medlemmar
6. Få fler ekipage som startar på tävlingar
7. Hålla hög klass på våra kurser
En preliminär Verksamhetsplan kommer att tas fram för 2019, den kommer att kompletteras
när den nya styrelsen träffar alla utskott och arbetsgrupper efter årsmötet. Verksamhetsplanen
kommer att presenteras på kommande medlemsmöte i slutet av mars.
Slutord
Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som under året på något sätt bidragit
med ideellt arbete å klubbens vägnar. Allas engagemang är ovärderligt för klubbens
verksamhet. Tack vare er har också alla arrangemang, litet som stort, slutat mycket lyckat
med glada och nöjda deltagare och styrelsen har kunnat leda klubben på ett, förhoppningsvis,
bra sätt. Nu sätter vi tänderna i nästa verksamhetsår och hoppas att det blir om möjligt ännu
bättre än det föregående!
På följande sidor följer Verksamhetsberättelser för våra Utskott och arbetsgrupper:

Avel & Hälsa
En viktig del i Avel o Hälsas arbete är att beskriva hundar såväl mentalt som exteriört samt
tillhandahålla utbildning för att kunna ge verktyg till uppfödare och hundägare att kunna
utveckla sin avel av hund på ett tillfredsställande sätt, såväl fysiskt som psykiskt, samt ge den
enskilda hundägaren en bredare kunskap om sin hund.
Här nedan är en summering från varje område inom Avel och Hälsa

Utställning
Årets utställning blev en rysare pga. väderförhållandena, i sista minuten beslutade vi att flytta
in den till Klass Arena, Vi lockade totalt 208 valpar och vuxna brukshundar på två dagar och
97 st. övriga raser. Som tidigare år bedöms alla brukshundsraser officiellt och övriga raser
inofficiellt.
Inbjudna domare var Paul Lawless och Billy Henderson Irland, Margaretha Carlsson samt
Christina Näslund och Anna Majaniemi. Trots allt extra arbete fungerade det perfekt och stort
tack till alla som medverkade under alla dessa dagar med att köra material fram och åter samt
köket och alla andra funktionärer. Exteriörbeskrivning på några hundar genomfördes.
Vi hade även ett samarbete med Västernorrlands kennelklubb där vi arrangerade en 2-dgrs
utställning i februari i Klass Arena.
//Karin Engblom

BPH
20 tillfällen med 112 deltagande hundar har arrangerats under året, en ökning från förra året.
Under vintermånaderna höll vi till i Klass Arena som brukligt och övrig tid på klubben. Som
vanligt ett särskilt tack till Anna Holter som administrerar det mesta.
//Margaretha Carlsson & Anna Holter

MH/MT
Under året har vi arrangerat 10 st. mentalbeskrivningar (MH) för totalt 64 hundar och 3 st.
mentaltester (MT2017) för totalt 16 hundar. /Helene Eliasson

Mentalverksamhet
Sammanfattningsvis kan man säga att mentalverksamheten har en galen utveckling i klubben,
vi arrangerar många tester och har stor efterfrågan, det är fantastiskt att så många människor
vill ta reda på hur deras hundar fungerar och varför, det gör också att vi måste fortsätta hålla
en hög kvalitet på våra arrangemang och utbilda fler funktionärer inom alla tester.

Utbildning Avel & Hälsa
Utbildningen av funktionärer under året har gett oss två nya testledare på BPH, Lotta
Johansson och Isabel Skogström, testledare för MH har Johan Berlin klarat av, samt att vi
fyllt på med nya MH figuranter och närmande person. Välkommen alla i gänget 😊
En central beskrivarutbildning arrangerades i juni, vilken Timrå BHK var värd för. Den
mynnade ut i 10 nya Mentalbeskrivare från hela Sverige, varav 2 st. i vårt distrikt. Stort tack
till alla hundägare och funktionärer för er hjälp dessa dagar.

Uppdatering genomförd i distriktets regi har också genomförts på Timrå BHK i år var
målgruppen testledare.
CUA utbildning för utställningsarrangörer har också genomförts i början av 2018 med Karin
Engblom som numera är certifierad.
Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som jobbar i utskottet och som ställer upp i ur
och skur. Medlemma som bemöter hundägare på ett mycket positivt sätt som gör att de
känner sig väl mottagna och omhändertagna och förhoppningsvis sprider de vidare att Timrå
BHK är duktiga vid sina arrangemang, både på utställning, BPH och MH/MT.
Med så stor verksamhet som Utställning, BPH och MH/MT har hos oss skulle inget fungerar
utan allas medverkan oavsett om man är medlem i klubben eller inte, alla insatser är viktiga
vare sig man jobbar flera eller få gånger per säsong.
Till köket ges som vanligt en stor eloge!
De uppsatta målen för 2018 har genomförts, det med god marginal och önskat antal deltagare
samt god ekonomi. Det som inte genomförts finns kvar som verksamhetsmål till detta år.
//Margaretha Carlsson
Förslag till Verksamhetsmål för Avel o Hälsa 2019:
 Arrangera officiell och inofficiell utställning samt exteriörbeskrivning
 Arrangera BPH, i Klass Arena vintertid och på klubben övrig tid
 Uppdatering av alla figuranter inför verksamheten 2019
 Uppdatera och nyutbilda BPH- och Mentalfiguranter
 Planeringsmöte av verksamheten 2019
 Arrangera MH och MT2017
 Medverka på temakvällar och i kurser för att informera om mentalitet och på så sätt
kunna få fler hundägare som anmäler till all mentalverksamhet i klubben (från 2017)

Prov & Tävling
Bruks & Lydnad
Tävlingssektorn är tacksam att vi kommit igång och kan arrangera bruksprov i alla klasser
och grupper igen.
Passar även i år på att tacka Peter Nyberg för hans enorma insats att sköta våra gräsytor, tusen
tack Peter du är guld värd.
Måndagskvällarna har bruksgruppen träffats och tränat, ingen ansvarig utan alla har hjälpt
varandra.
Torsdagskvällar har det varit allmän träning, brukslydnad och lydnadsklasslydnad.
Skotträning i samband med platsliggning och budföring har även skett den kvällen. Som
tidigare år var intresset stort på våren men under hösten svalnade det av.
Vi har haft 6 officiella lydnadsklasstävlingar, samt 5 officiella brukstävlingar i appell-, lägre-,
högre- samt elitspår. Lägre-, högre- och elitklass sök och rapport.
Något klubbmästerskap i bruks och tävlingslydnad har vi inte haft under 2018.
Timrå Brukshundklubbs tävlingsekipage har haft stora framgångar under 2018 i bruksprov
samt lydnadstävlingar, grattis alla!
På årets SM för Brukshundar i Ronneby deltog i år Team Dexter med Bert och Gunilla
Sjölund i rapporthundsgruppen.
Team Poker med Lilian Näslund blev DM mästare i spårhundsgruppen och Team Dexter med
Bert och Gunilla Sjölund i rapporthundsgruppen.
Vi har utbildat några nya funktionärer under 2018. Kristina Enander har under året blivit
tävlingsledare i lydnad och Lena Unger tävlingsledare bruks. //Gunilla Sjölund
Förslag till Verksamhetsmål för Bruks och Lydnad 2019
 Hålla hög klass på våra Lydnadsklasstävlingar och Bruksprov.
 Motivera medlemmar att intressera sig för bruks och lydnad. Kanske samarbeta
mer med utbildningen och deras tävlingsinriktade kurser för att nå fler aktivt
tävlande och funktionärer.
 Vidareutveckla bruksgruppen, de som under 2019 har som mål att tävla i någon av
bruksgrenarna spår, sök, rapport, träffas en gång i veckan och motivera och hjälpa
varandra, med tillgång till appellplanen måndagskvällar.
 Samarbeta med utbildningen allmän träning brukslydnad och lydnadsklasslydnad
torsdagarskvällar med ansvarig värd tillika skottansvarig.
 Samarbeta med någon eller några grannklubbar för att vidga intresset för
lydnadsklasstävlingar och bruksprov.
 Kanske samarbeta med tävlingsträningar för våra tävlingsekipage.
 Bokat extern instruktör (Erik Wiklund) bruks samt lydnadsklass Klass Arena en
helg i april.
 Utbilda fler som kan hjälpa till på våra kommande spårtävlingar, gps mm.
 Bibehålla den fina kontakt vi idag har med markägare samt jaktledare, jätteviktigt
vid våra bruksprov

Agility
Året 2018 blev ännu ett intensivt år för agilityn. På tävlings sidan har vi många nya ekipage
som kommit ut på tävlingsbanan och gjort fina resultat. Men det viktigaste är ändå att vi är ett
glatt gäng i med och motgång, som hjälper och stöttar varandra.
På sommarens SM I Sundsvall deltog två ekipage från Timrå: Fanny Häggström med Naldo
och Maria Granberg med Piira. För båda ekipagen var det första gången I SM, så roligt att det
var på hemmaplan med stor hejarklack från Timrå på plats.
Även till SM 2019 i Klippan har vi två kvalificerade ekipage: Fanny Häggström med Naldo
och Maria Granberg med Piira. Vi har även andra ekipage som ännu kan kvala, t ex Kimona
Häggström med Seger och Jeanette Pettersson med Nova, vi håller alla tummar!
Tävlingar
Vi har haft 4 officiella tävlingar i år, med 1983 starter med god ekonomi för klubben. Vi har
haft 3 träningstävlingar och KM. På KM:et hade vi 16 startande, som vanligt hade vi en
jätterolig dag och vann gjorde Tina Eriksson med Tim, så bra gjort. I debutantklassen vann
Marie Andersson med Moses. Så kul att vi har debutanter också!
Under 2019 kommer vi att ligga lite lågt med tävlingar, eftersom det varit lite för intensivt
under två år, och många känner sig slitna. Däremot kommer vi att ha fyra stycken inofficiella
tävlingar, eftersom det ingår som examination för våra nya tävlingsledare. Vi kommer också
att ha träningstävlingar under sommaren och KM.
Kurser
För de mer rutinerade ekipagen har vi haft 2 externa kurser med Anna-Karin Andersson den
3-4 februari och Sandra Sjöberg 4-5 augusti. Jättefint att vi kan coacha våra duktiga ekipage
med riktigt duktiga instruktörer. Vi har också påbörjat en utbildning för 4 st tävlingsledare.
Träning
Även detta år har vi haft gemensam träning under vintern i Klass Arena och under sommaren
på klubben, särskilt vinterträningen har varit väldigt populär.
Sammanfattat har vi haft ett intensivt och roligt år med många ekipage på tävlingsbanan (runt
35 ekipage), många tävlingar och kurser och en hel del praktiskt arbete.
Tack alla härliga och engagerade människor!
//Maria Granberg
Förslag till Verksamhetsmål för Agilityn 2019
• Stötta nya ekipage så de kommer ut och tävlar
• Utveckla även våra etablerade ekipage med stöttning och externa kurser
• Anordna en klass 3 tävling den 24 februari och en klass 1-2 tävling den 31 augusti-1
september
• Slutföra den påbörjade tävlingsledarutbildningen
• Erbjuda kurser med extern instruktör för våra avancerade ekipage

Rallylydnad
Under året har två rallylydnadsskrivare utbildats. Behovet av utbildade funktionärer och
instruktörer är stort. Målet inför nästkommande verksamhetsår är att försöka utöka dessa.
I slutet av maj genomförde vi en rallylydnadstävling, för alla fyra tävlingsklasser, i samarbete
med Härnösands BHK. Samarbetet bestod av en del planering och delad kostnad för domare.
Detta samarbete fortsätter under vårens tävling i slutet av maj 2019 då vi fördelat
tävlingsklasserna. Vi kör två var men kan då erbjuda tre starter i varje klass. Vi delar även
denna gång på domarkostnaden.
Under hösten har vi vid fem tillfällen träffats och tränat i Klass Arena. Ekipagen har själva
bekostat lokalhyran. Vi har varit mellan 10-14 deltagare. Undertecknad har planerat
aktiviteterna och sen har vi hjälpts åt med banor och stationer och råd/tips.
Fem nya tillfällen är bokade från januari till april. Förhoppningen är att vi sen kan börja träna
ute.
Planer finns även på att bjuda in extern instruktör för en helgkurs.
//Eva Eriksson
Förslag till Verksamhetsmål för Rallylydnad 2019
 Arrangera en tävling sista helgen i maj i samarbete med Härnösands BHK.
 Utbilda fler funktionärer
 Bjuda in en extern instruktör för en helgkurs

Specialsök/NoseWork
Vi har haft öppna träningar under året för de som gått kurs hos oss.
Den 29 juni hade vi vårt första officiella doftprov, Nw 1, Nw 2, Nw 3. Det var 8 ekipage
anmälda, 7 av 8 klarade doftprovet.
30 juni -1 juli hade vi en tävlingsinriktad fortsättningskurs med extern instruktör. 6 ekipage +
några åhörare deltog. Helgen blev mycket uppskattad av samtliga som deltog.
Den 15 september hade vi vår andra Nw-tävling TSM NW1, NW2. Vi höll denna gång till på
klubben och vi hyrde även ett garage av Bushmen så vi kunde köra bägge klasserna parallellt.
Vi fick beröm av både domare och tävlande för bra upplägg och tävlingsområden.
Ett stor tack till alla funktionärer som har hjälpt till på diverse aktiviteter under året!
//Isabel Skogström
Förslag till Verksamhetsmål Specialsök/Nosework 2019
 Fortsätta ordna öppna träningar för kursare.
 Arrangera en tävling även i år

Drag
I Draghundsgänget är vi få nu för tiden, men vi som älskar att cykla och åka skidor med våra
hundar jobbar på i spåren så gott vi kan.
//Susanne Mohlin
Förslag Verksamhetsmål för Draghundssektorn 2019:
 Fortsätta motionera våra hundar i skid- och cykel spår
 Försöka få fler medlemmar att hänga med oss

Hundägarutbildningen - HUS
Under året har vi som tidigare år kunnat erbjuda både nya och ”gamla” medlemmar flertalet
kurser, vi har haft valp- & allmänlydnadskurser samt tävlingslydnadskurs (bruks- &
lydnad).
Agilityn har haft både nybörjar- och fortsättningskurser samt en hoppteknik- och en
tävlingskurs. Fanny Häggström har under året blivit färdig agilityinstruktör.
Rallylydnad har arrangerat både nybörjar- & fortsättningskurser.
Specialsök har haft både nosework- och specialsökskurser, vilka är otroligt populära kurser.
Alla kurser vi erbjudit har blivit fullsatta.
Vi fortsätter att ta emot anmälningar via hemsidan då det är väldigt lätthanterligt och alla
uppgifter vi behöver kommer med. Vi fortsätter samarbeta med Studiefrämjandet i våra
kurser.
Ett stort tack till alla instruktörer som erbjuder våra nya och gamla medlemmar sina
erfarenheter och kunskaper då de håller kurs och att ni alla har ett trevligt bemötande mot
våra nya medlemmar, ni är ju oftast den första kontakten de har med klubben.
//Helene Eliasson, Ulle Liukkonen, Karin Arkmo Larsson o Kimona Häggström
Förslag till Verksamhetsmål för Hundägarutbildningssektorn 2019:
 Hålla fortsatt hög klass på våra kurser
 Utbilda fler instruktörer inom både agility, valp/allmänlydnad och rallylydnad
 Då SBK centralt gör om sin instruktörsutbildning från 2019 kommer vi ha samma
krav hos oss, att alla nya instruktörer från 1 januari 2019 även måste vara
”allmänlydnadsinstruktörer” för att få hålla kurs hos oss.
 Utbilda en Allmänlydnadslärare för att kunna uppnå ovanstående mål
 Alla redan färdiga instruktörer ska ha gått en förkortad version av ”Grundmodulen”.
Starta minst lika många kurser som föregående år
 Jobba aktivt för att få igång både spår, sök samt rapportkurser
 Någon slags uppfräschning/teambuilding för instruktörer
 Löpande uppdatera våra kursplaner samt vissa delar i utbildningen och löpande titta
över vår kurslitteratur
 Fortsätta samarbeta med Studiefrämjandet
 Få information till våra kursare från övriga verksamheter i klubben med hjälp av Avel
& Hälsa samt Prov & Tävling

Samhällsnytta
Räddning
Ingen verksamhet under 2018. Dock har vår medlem Lars Lindström under året kommit en
god bit på väg mot att bli godkänd som sjöräddningshund, endast ett certprov återstår till
våren. Vi håller tummarna för dig och och Zimba.

Patrull
Ingen verksamhet under 2018, men 4 medlemmar har gått utbildning dels i Sundsvall och
dels i Härnösand så klubben har berikats med 4 nya patrullhundekipage.
Stor Grattis till Tony Nykvist med Loke, Camilla Ohlsson med Nikka, Linda Wiklander med
Wizzla och Åsa Strindin med Årak.
Förslag Verksamhetsmål för Patrullhund 2019:
 Delta i eventuellt tillkommande aktiviteter under året.

Organisation
Kök
Även i år har köket arbetat för fullt och haft både fika och luncher till alla arrangemang och
fått mycket beröm.
Däremot har vi inte haft någon köksansvarig, vilket vi verkligen saknat. Förhoppningsvis har
vi en lösning på gång till 2019.
Tack till alla underbara människor som hjälpt till att lösa en besvärlig situation på bästa sätt!
//Maria Granberg
Förslag till Verksamhetsmål köket 2019
 Fortsätta servera fika och lunch på våra arrangemang med god ekonomi.

Stuga och mark
Vi har fortsatt att färdigställa klubbstugan med omgivningar. Det har varit mycket jobb med
att färdigställa belysningen, och det är i nuläget inte helt klart.
Avloppet har varit en lång och besvärlig historia, nu har vi i alla fall fått en ordentlig
utredning om varför det inte fungerar som tänkt och förhoppningsvis kan det färdigställas när
tjälen går ur marken. Agilitycontainern har blivit inredd och det blev jättebra.
//Ulle Liukkonen och Peter Nyberg
Förslag till Verksamhetsmål för stuga/mark 2019
 Färdigställa belysningen
 Åtgärda avloppsanläggningen och VVS
 Färdigställa grusplanens ytbeläggning

IT, Info och Sponsor
Arbetsgruppen har inte haft någon ansvarig under 2018.

Webmaster
Som webmaster har jag ansvarat för att uppdatera hemsidan när jag fått indikation på att
något är på gång eller inplanerat. För att hemsidan ska hållas aktuell är det viktigt att alla som
är ansvarig för en verksamhetsgren eller något speciellt arrangemang kontaktar webmaster
när något ska ändras, läggas till eller informeras om. Ta för vana att titta på "er" sida med
jämna mellanrum så att den är aktuell.
Hemsidan är ”nr 1” för information ut till medlemmar och andra intresserade. Jag vill också
uppmana de medlemmar som tävlar för klubben att skicka in nya resultat till "Våra ekipage"
som finns på hemsidan, liksom att meddela om något ska ändras eller tas bort på redan
befintliga uppgifter. Jag tar tacksamt emot både ris och ros om hemsidan, får man inget veta
kan man inget ändra.
//Karin Arkmo Larsson
Verksamhetsmål för IT, Info och sponsor 2019
 Fortsätta hålla hemsidan uppdaterad så den är ”dagsaktuell”
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