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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018  
  

STYRELSENS BERÄTTELSE  

Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande 

verksamhetsberättelse för år 2018.  

  

Medlemsbladet ”Mitthunden” har utkommit vid tre tillfällen under året, varav ett var ett 

dubbelnummer.  

Klubben har kallat till 11 styrelsemöten (varav ett ställdes in pga för låg närvaro), 2 

medlemsmöten (7.e maj och 1.a oktober) samt 1 årsmöte (11:e februari), allt enligt 

stadgarna.  

  

Hunden Dag arrangerades detta år den 5:e maj, på Kristi Himmelfärdsdagen som sig 

bör. Höjdpunkten var vår Rasparad där en mängd olika raser fick visa upp sig för den 

entusiastiska publiken. Därtill fanns en hel del andra uppvisningar och prova-på. En 

dag som uppskattades både av medlemmar och övriga besökare. 

Klubben har också deltagit i Studiefrämjandets Hundvecka då vi arrangerade en 

föreläsningskväll. 

  

Medlemsutvecklingen har ökat kraftigt och vi har ökat med 21 medlemmar (23%).  

 

År Ungdomsmedlem 

(SHU) 

Hedersmedlem Familjemedlem Ordinarie 

medlem 

Totalt 

2018 6 3 15 88 112 

2017 3 3 15 70 91 

2016 3 3 17 78 101 

2015 8 3 22 107 140 

2014 6 3 17 102 128 

2013 8 3 12 96 119 

 

Västra Medelpads Brukshundklubbs anläggning har under 2018 utnyttjats av inte bara 

medlemmar. Uppfödare och andra hundklubbar har hyrt anläggningen.  

  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Birgitta Forsberg ordförande, Jens Wikström vice ordförande, Lena Hedlund sekreterare, 

Ingela Jonsson kassör. Ordinarie ledamöter: Karin Nilsson, Ove Wikström och Gabriella 

Högberg. Suppleant Elinor Mattsson. En post som suppleant har varit vakant under året  

  



2(6) 

Valberedningen har under året bestått av: Annika Strand (sammankallande), Mari 

Kärfstedt och Annica Andersson.  

  

Representation  

SBK Mellannorrlandsdistriktets Årsmöte: Birgitta Forsberg 

SBK Mellannorrlandsdistriktets vårkonferens: ingen representant 

SBK Mellannorrlandsdistriktets höstkonferens: ingen representant 

 

MÅLUPPFYLLELSE  

Syftet med vårt långsiktiga mål (fram till 2022) 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 2018 har varit:  

 Öka medlemsantalet med 5 medlemmar 

 Öka antalet genomförda kurser till 10 kurser med minst 70 deltagare totalt sett. 

 Genomföra en inofficiell utställning  

  

Medel vi har sagt att vi kan jobba med är:  

 Undersöka möjligheten att ha kurser med olika upplägg, både gällande tidsomfång 

och intensitet. 

 Skapa kontaktlistor inom olika områden för att enklare kunna kontakta de som 

anmält intresse.   

 Öka funktionärsutbildning samt skapa träningsgrupper  

 Attityd- och intresseundersökning  

 Befintliga funktionärer som resurs  

 Information om klubben på många nivåer och i många medier  

 

Måluppfyllelse:  

 Öka medlemsantalet med 5 medlemmar.  

Detta mål har vi lyckats uppnå och det med råge. Vi har ökat antalet medlemmar med 

21 st. från 91 till 112 (23 % ökning).  

 

 Öka antalet genomförda kurser till 10 kurser med minst 70 deltagare totalt sett. 

Redovisningen från Hundägarutbildningssektorn visar att vi haft 10 kurser men det totala 

antalet deltagare varit 66 personer, vilket är 4 färre än vår målsättning. 

 

 Genomföra en inofficiell utställning 

Vi har haft en grupp som arbetat med planering av utställning som föreslagit för 

styrelsen att vi skjuter på utställningen till 2020, vilket styrelsen beslutade. 

 



3(6) 

Med denna redovisning visar vi att årets mål har till största delen varit uppnåeliga vilket 

vi ser som ett lyckande i motsats till fjolårets misslyckade målsättning. Vi kommer även 

fortsättningsvis fortsätta ha mål som inspirerar oss och får oss att anta nya utmaningar.  

Vi har arbetat med uppfylla våra mål genom sektorernas och kommittéernas verksamhet 

och mål som redovisas nedan. 

 

HUNDÄGARUTBILDNINGSEKTORN (HUS)  

Hundägarutbildningssektorn har under året bestått av Karin Nilsson. 

Sektorn har under året haft följande kurser och aktiviteter. 

3 valpkurser med totalt 18 deltagare. 

3 Allmänlydnadskurs 1 med totalt 20 deltagare. 

1 Allmänlydnadskurs 2 med 8 deltagare. 

1 Agilitykurs med 8 deltagare. 

1 Förberedandekurs i spår/sök med 6 deltagare. 

1 Tävlingslydnadskurs med 6 deltagare.               

Detta sammantaget visar att 66 kursdeltagare (där en del kan vara 

samma personer) har genomgått utbildning hos oss, vilket visar en 

ökning med 21 kursdeltagare sedan förra året. 

 

2 personer har genomgått instruktörsutbildningen. 

1 instruktörsmöte har anordnats under året. 

 

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

kursverksamhet och kursutveckling. HUS passar också på att hälsa Ulla Larsson hjärtligt 

välkommen som Agility-instruktör i klubben. 

 

Måluppfyllelse 2018. 

Hundägarutbildningssektorns mål för kursverksamheten är att kunna genomföra tio 

reguljära kurser. Detta mål har uppfyllts. Tyvärr nådde vi inte deltagarmålet på 70 

deltagare, det saknades 4. 

Sektors mål för instruktörer var att fortsätta genomgången av kurslitteratur samt att 

skriva kursplaner till alla kurser för att kvalitetssäkra nivåerna. Detta har gjorts för 

kursplanerna och finns registrerade hos oss samt hos Studiefrämjandet som vi under 

året haft ett gott samarbete med. 

 

RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS) 

RUS-gruppen har under året bestått av: Jens Wikström 

(sammankallande), Lena Bergström, Ove Wikström, Viktoria 

Mikaelsson och Kristina Westberg. Under året har vi beskrivit 14 st 

hundar, vilket är 2 mer än 2017. Vi nådde upp till vårt satta mål, att 

tillgodose våra medlemmar med MH. Arbete med banan är ständigt 
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pågående. Vi får fint beröm för vår MH-bana från de beskrivare som besöker oss. Tack 

alla inblandade för mycket bra jobb!  

Mål för 2018 

Sektorn skulle upprätthålla vår MH-verksamhet för att främst kunna tillgodose våra 

medlemmars behov av mentalbeskrivning men även om möjligheten finns kunna erbjuda 

andra ekipage plats. 

Alla anmälda ekipage har fått genomföra MH. 

TÄVLINGSEKTORN (TÄS) 

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

Forslin.  

Under 2018 har vi haft 11 tävlingsdagar med 12 tävlingar.  

3 lydnadsdagar med 8 klasser där 36 startade av 48 anmälda,  

6 bruksdagar med 13 klasser där 67 startade av 89 anmälda samt  

3 rallylydnadsdagar med 19 klasser där 233 startade av 249 anmälda.  

 

Brukstorpet allena genomfördes med 9 starter på lydnadstävlingen och 45 starter inom 

bruks.  

 

Totalt har vi under 2018 haft 336 tävlingsstarter! Detta är 32 fler starter än 2017, en 

ökning med drygt 9 %. 

 

Årets klubbmästare blev i lydnad Andrea Dalberg med Helix, i Rallylydnad Kristina 

Westberg med Melvin, GRATTIS till er båda. 

VMBK hade även DM i både sök och spår under Brukstorpet 

 
Vi har varit flitiga under året o visat upp oss på ett eller annat sätt.  

Vi vill således passa på att gratulera alla medlemmar till alla fina 

framgångar på tävlingsbanorna. 

 

Vi tackar alla möjliga och omöjliga funktionärer som ställt upp i såväl solsken som regn. 

Vi har under 2018 haft hjälp av både våra egna medlemmar och inlånade från andra 

klubbar. Tack igen, Ni är dom som gör våra fina tävlingar möjliga. 

 

MÅLUPPFYLLELSE  

Måluppfyllelse för 2018  

Måluppfyllelse för 2018: Sökta tävlingar har genomförts med många nöjda tävlande. 

Några nya medhjälpare har vi fått under året men ingen utbildning har skett. Vi fick även 

ett antal fler startande på våra tävlingar under året. 
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FASTIGHETSKOMMITTÉN  

Fastighetskommittén har under året haft Ove Wikström som sammankallande. Han har 

till sin hjälp haft olika klubbmedlemmar. Under år 2018 har 

fastighetskommittén deltagit i Vårstädning. Fastighetsunderhåll 

såsom snöskottning och gräsklippning mm har utförts samt 

iordningställande av parkering.  

 

MÅLUPPFYLLELSE. Målet under 2018 var att upprätthålla den 

standard vi har på vår anläggning vilket vi har gjort på ett mycket 

bra sätt. 

 

  

 KÖKSKOMMITTÉN  

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

Under året om 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.  
 

Mål för 2018 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 utvecklas i den positiva anda vi 

strävar efter under nästkommande verksamhetsår. Vi riktar även ett stort Tack till 

våra medlemmar som är med oss i stort som smått. 

  

 

Vi träffs och trivs tillsammans  
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……………………………………………  ……………………………………………  ………………………………………  

Birgitta Forsberg, ordförande  Jens Wikström, vice ordf.  

  

  

  

  

  

  

  

Lena Hedlund, sekreterare  

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

Ingela Jonsson, kassör  Ove Wikström, ledamot  

  

  

  

  

  

  

  

Karin Nilsson, ledamot 

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

Gabriella Högberg, ledamot Elenor Mattsson, suppl.  

  

Vakant suppleant. 

 

 


