
Verksamhetsberättelse 2021  

  
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
  
Ordförande  Ulla Ohlsson   
Vice ordförande Jonas Johansson  
Kassör  Elisabeth Österlind 
Sekreterare  Lina Gustavsson   
Ledamot  Johanna Rosberg 
Ledamot  Johanna Wellman  
Ledamot  Caroline Nilsson  
Suppleant  Fia Nilsson 
Suppleant  Margareta Degler  
  
Möten:  11 styrelsemöten, protokollförda  

1 medlemsmöte, protokollfört  
1 årsmöte, protokollfört  
1 instruktörsmöte, protokollfört  

  
Kurser:  I samband med Studiefrämjandet har vi haft följande utbildningar. 

 Sammanlagt 46 kurser, fördelade på:  
13 valpkurser  
8 unghundskurser  
5 allmänlydnadskurser  
4 Nose work nybörjare 
4 Nose work fortsättning (varav 2 Fortsättning II) 
2 rallylydnad nybörjare 
3 rallylydnad fortsättning  
1 rallylydnad utvecklingsgrupp 
2 startklass lydnad 
3 lydnad utvecklingsrupper 
1 specialsök  
  
Ulla 28 kurser  
Johanna 25 kurser  
Anna 9 kurser  
Solveig 5 kurser 
Elisabeth 4 kurser 
Margareta 1 utvecklingsgrupp specialsök 
Lena 1 utvecklingsgrupp rallylydnad 
  
Onsdagsträningen har fortsatt. På onsdagskvällen kan alla som vill träna, man tränar det man 

själv vill. Behöver man hjälp finns instruktör tillhands, annars kan man 
hjälpa varandra. Det har varit mer eller mindre folk varje onsdag.   

  
  
Aktivitets- Aktiviteter har varit inplanerade under året men pga pandemin och 
 kommittén: restriktioner från FHM i tid och otid, har det inte gått att genomföra något 

arrangemang. För att göra något för medlemmarna har vi efter egen 
träning på en del onsdagar bjudit på soppa eller korv med bröd. 



 
Vi hade lussefika med glögg och annat julgott för medlemmarna enligt 
restriktioner i en julpyntad klubbstuga. 
 
Vår lilla hundshop har varit uppskattad där vi säljer lite smått och gott, 
framför allt populärt belöningsgodis. 
 
Vi ser fram emot ett lättare 2022 med aktiviteter för våra medlemmar och 
deras hundar.   

  
  
Utbildning: Två av våra instruktörer har gått SBK-utbildning i allmänlydnad. En blev 

godkänd under 2021 och den andra avslutar sin utbildning under 2022. 
 
Klubbkläder: Svart t-shirt med turkost tryck  

Turkos piké med svart tryck  
  
PR: Visitkort finns. 

Vi har hemsida, Facebook och Instagram som uppdateras löpande. 
  
Köket: Köket har varit välfyllt och tillhandahållit läsk, kakor, godis, kaffe samt 

te till kurser och andra tillfällen.   
  
 


