VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2013.
Medlemsbladet ”Mitthunden” har utkommit vid fyra tillfällen under året.
Klubben har haft 11 styrelsemöten. 2 medlemsmöten (7:e april och 2:a september) samt 1
årsmöte (16:e februari) har genomförts, allt enligt stadgarna.
Klubbområdet och stugorna har även detta år städats av hjälpsamma medlemmar och
förtroendevalda dito.
Tack vare bygdemedel har planering och förberedelser gjorts för att under denna vinter
handikappanpassa anläggningen.
Hundens Dag arrangerades på vår klubb på Kristi Himmelfärdsdag den 9:e maj. I år
utfördes ett uppskattat och trevligt moment av Kristina och Melvin ”Hur man kan ha nytta av
Hunden i hemmet”. Alla var eniga om att det var ett trevligt och uppskattat evenemang.
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 96 ordinarie medlemmar, 12
familjemedlemmar, 3 hedersmedlemmar, samt 8 ungdomsmedlemmar Sveriges
Hundungdom. Totalt 119 st. medlemmar, vilket är en minskning med 21 medlemmar sedan
föregående år.
Under året som gått har Ånge kommun påbörjat arbetet för ”Trygg Ungdomsmiljö” och där
är Malin Savander och Ingela Jonsson utsedda till att vara klubbens representanter i den nu
uppstartade arbetsgruppen.
Västra Medelpads Brukshundklubbs anläggning har under året utnyttjas av andra
kommuninvånare än hundägare.
Ånge ridklubb har hyrt anläggningen 19:e – 24:e augusti, och så har Ånge kommuns Kulturoch fritidsnämnds utskott haft möte här den 4:e september.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Birgitta Forsberg ordförande, Marianne Hyllested vice ordförande, Susanne Almgren
sekreterare, Ingela Jonsson kassör.
Ordinarie ledamöter: Malin Savander, Åke Sällström och Ove Wikström.
Suppleanter: Jens Wikström och Jessica Bergström.
Valberedningen har under året bestått av Julia Nilsson (sammankallande) samt Lena
Hedlund.
Representation
MND årsmöte: Ingen representant från klubben
MND lokalklubbskonferens: styrelsens rep,: Birgitta Forsberg.
MND höstkonferens: Birgitta Forsberg
Annikas Hund och Katt anordnade under september Hundens Dag. Mari Kärfstedt
närvarade där och representerade klubben.

TÄVLINGSSEKTORN
Tävlingssektorn har under året bestått av Mari Kärfstedt
(sammankallande), Margaret Pettersson samt Eva Forslin.
Under året som gått har vi haft 12 tävlingsdagar med 15 tävlingar. 6 st.
bruks, 6 st. lydnad samt 3 st. Rallylydnadstävlingar.
Brukstorpet genomfördes med 8 starter på lydnadstävlingen och 39 starter inom
brukstävlingen.
Årets klubbmästare i lydnad blev i år: John-Åke Andersson med Cukids
Innamincka.
Vi vill också passa på att gratulera alla medlemmar till alla fina framgångar på
tävlingsbanorna, i år har vi varit många som visat upp oss på ett eller annat sätt.
Vi tackar alla eldsjälar till funktionärer som ställt upp i såväl regn som solsken. Utan er hade
det här inte varit möjligt.
Nu siktar vi fram mot ett nytt år med nya möjligheter till träning och tävling med våra
fyrbenta vänner.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Owe Wikström har varit sammankallande i kommittén. Övriga ledamöter
har varit Per-Arne Hansson, Åke Sällström och Jens Wikström.
Under år 2013 har fastighetskommittén utfört arbete och deltagit i
vårstädning, samt fastighetsunderhåll såsom snöskottning och
gräsklippning mm.
Nybyggnation av staket vid parkeringen mot vägen har gjorts, samt
uppgrävning och reparation av avlopp i nedre stugan har också utförts enligt

KÖKSKOMMITTÉN
Kommittén har under året bestått av Lena Hedlund (sammankallande), och Mari
Kärfstedt. Under året har vi bakat o bakat o kockat lite då och då.
Vi har servat vid tävlingar och klubbens olika arrangemang.
Vi vill skicka ett stort tack till alla er som hjälpt till med bakning och kökstjänster
vid våra olika arrangemang.

plan.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Birgitta Forsberg har suttit som sammankallande i
hundägarutbildningssektorn under större delen av året, men på grund av
arbete med 2014 års SM så har istället Malin Savander gått in som
sammankallande. Sektorn har under året även bestått av Viktoria Mikaelsson
(rallylydnadsansvarig), Annika Strand, Kristina Westberg samt Ingrid Mattsson.
Sektorn har under året haft följande aktiviteter.
2 st. valpkurser med totalt 20 deltagare
2 st. allmänlydnadskurs 1, med totalt 18 deltagare
1 st. allmänlydnadskurs 2, med 12 deltagare
1 st. tävlingslydnadskurs med 4 deltagare
1 st. rallylydnads fortsättningskurs med 7 deltagare
1 st. agility grundkurs med 7 deltagare
Detta sammanräknat visar att 68 kursdeltagare (där en del kan vara samma personer) har
genomgått utbildning hos oss.
Sektorn har även anordnat en ungdomsdag samt en återträff för ungdomarna som var
mycket uppskattad.
Två instruktörsmöten har arrangerats under året. Sektorn har under året haft en cirkel för
instruktörer där ny litteratur för grundläggande kurser har lästs och diskuterats.
Hundägarutbildningssektorn vill tacka alla instruktörer och medhjälpare som under året
arbetat med kursverksamhet och kursutveckling.

MENTAL
RUS-gruppen har under året bestått av: Kristina Westberg (sammankallande), Lena
Bergström, och Ove Wikström.
Under året har vi haft 8 MH:n med totalt 50 st. hundar, vilket jag tror är nytt rekord!
Dessutom har vi utbildat 4 st. nya MH-figuranter och 2 st. testledare.
Lite småfix för att göra banan ännu bättre har även gjorts. Vi får fint
beröm för vår MH-bana från de beskrivare som besöker oss.
I november ordnade vi en träff där alla VMBK:s figuranter och
testledare möttes för en genomgång av året som gått och för en
uppstart av kommande verksamhetsår.
Tack alla inblandade för mycket gott jobb!

MÅLUPPFYLLELSE
Syftet med vårt långsiktiga mål (fram till 2017) 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.
Inriktningen/målen för 2013 har varit:
Ha skapat olika mejlgrupper för olika intresseområden.
Medel vi har sagt att vi kan jobba med är:
Undersöka viljan att hjälpa till och underlätta möjligheten att anmäla sig.
Skapa mejllistor inom olika funktionärer för att enklare kunna kontakta de som anmält
intresse.
Funktionärsutbildning
Skapa träningsgrupper
Attityd- och intresseundersökning
Befintliga funktionärer som resurs
Information om klubben på många nivåer

Uppfyllelse:
Ha skapat olika mejlgrupper för olika intresseområden.
8 st. meilgrupper har skapats under året. Intresseanmälningar för att medverka inkommer
löpande och fylls då på i respektive grupp.
Listorna ligger åtkomliga via hemsidan (www.vastramedelpad.nu), så den som vill kan nå ut
till respektive grupp för snabb information.

Med denna redovisning visar vi också att målen för 2013 är uppfyllda.

Slutligen vill vi i styrelsen tacka för det förtroende som visats under det gångna året.
Vi vill även uttrycka en förhoppning om att klubben utvecklas i den positiva anda vi strävar
efter under nästkommande verksamhetsår.

Vi träffas och trivs tillsammans.
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