
 

Kära Medlem! 

Jag skall vara ärlig, utan att hymla, men det här brevet är en ren vädjan. 

Utan Dig finns ingen klubb! 

Ja, det är sant. Vi står inför ett livsviktigt skede i klubben där vi tvingats inse att färre och 

färre medlemmar engagerar sig i sin klubb. Till slut har vi varit en handfull skara kvar. Och vi 

har försökt tillgodose alla medlemmar den verksamhet som Tanums Brukshundklubb står 

och verkar för. 

”Där vi träffas, trivs och tränar - 

En aktiv och inspirerande klubb som är öppen för alla! ” 

 

Ja, det är våra ledord i klubben. Eller var kanske? Idag är det en ”handfull” skara av 

medlemmar som träffas och tränar. Vi har minimalt med aktiviteter och vi är definitivt ingen 

inspirerande klubb! Men…… Hur gick det här till då? Den fakta som finns är följande: 

 

Kursverksamheten 

Detta är ju en brukshundklubbs kärnverksamhet. Nästan alla klubbar drabbas någon gång av 

en period där man har en sinande skara av instruktörer. I takt med att instruktörer slutar så 

hinner man inte få fler medlemmar som vill ”ta över stafett-pinnen” och utbilda sig till 

instruktörer helt enkelt. Då får klubben köpa in instruktörer för varje kurs för att lösa 

efterfrågan på kurser. Men i längden är detta ohållbart då man får svårt att dels planera 

kursverksamheten samtidigt som klubbens kassa sinar. 

I vår klubb har vi dragits med det här problemet i flera år nu och närmast föregående år har 

varit bland klubbens svåraste. Vi hade 2 valpkurser med Helena Lindhe och Marianne Ahlsén 

samt 3 övriga intressanta nyheter, såsom anti-jakt och koppelträning, tack vare vår senaste 

instruktör Maya Rygaard. 

 

Medlemmarna 

Ur kursverksamheten kommer oftast tillskotten av nya medlemmar, oftast genom valp och 

unghundskurser. Och de gamla medlemmarna behåller man genom att erbjuda övriga kurser 

såsom allmänlydnad, rallylydnad, agility, sök och andra spännande inriktningar. Dessutom 

spelar övriga aktiviteter roll, tillsammans med andra engagemang som krävs, när klubben 

hjälper medlemmen att aktivera sig. Dels med sin hund, men också för att alla skall få känna 

gemenskap med andra medlemmar. Och vi har försökt göra detta med koppelpromenader, 

träningskvällar, inspiratörsveckor m.m. Intresset från medlemmar att delta har dock varit 

ganska svalt. 

Senast hade vi en föreläsare, Ann-Louise Ryrvik från Trestads Häst & Hundskola, som kom på 

sista medlemsmötet för drygt 2 timmars inspiration. Det kom 2 utöver styrelsen. 

 

Tävlingsverksamheten 



Och här finns ett något mindre intresse bland klubbens medlemmar – att delta på tävling 

med sin hund. Det är också här det varit väldigt svårt för klubben att få tag i funktionärer när 

vi har anordnat tävlingar. Och inte har det varit så många tävlingar heller. Ca 2 

lydnadstävlingar per år tillsammans med en klubbtävling i rallylydnad. Året 2016 och 2017 

genomförde vi i klubben dessutom en fantastisk agilitytävling som satte Tanum på kartan. 

Men det var extremt tungt att få tag i frivilliga funktionärer. Ju fler man är som hjälps åt, 

desto lättare för alla att bidra! Men hit kom vi i stort sett inte. De få som ställer upp fick ett 

tungt jobb att ”rodda” hela tävlingen i hamn, från planering till tävlingsdagens avslut. 

 

Styrelsen 

Så har vi då den grupp av medlemmar, som på sin fritid bidrar med sitt engagemang för att 

din klubb skall kunna erbjuda det som förväntas av en brukshundklubb. För att du och alla 

medlemmar skall känna tillhörighet. Att du och alla andra skall kunna få träna och umgås 

med sin hund. Att du och alla skall få använda allting som klubben äger. 

Det är denna grupp av medlemmar som krävs för att en klubb skall få fortsätta! Om ingen 

vill vara styrelsemedlem så måste man lägga ner klubben!  

 

Valberedning 

Utöver styrelsen finns valberedningen som skall arbeta med en sak. Att hitta nya styrelse-

medlemmar då det är tid för de andra att avgå, av en eller annan orsak. Vid förra årets 

årsmöte fanns ingen som ville sitta i valberedningen. Därav har styrelsen tvingats själva att 

försöka hitta några bland medlemmarna till dessa poster. En valberedning kan enbart väljas 

in på något av de 2 medlemsmöten som hålls eller på årsmötet.  

Eftersom ingen valberedning har kunnat tillsättas/väljas har styrelsen själva fått agera i 

denna uppgift. Att hitta nya valbara kandidater till styrelseuppdrag, valberedning och 

revisorsuppdrag. 

 

Pulsen på klubben idag! 

Just nu är läget som så att nästan ingen vill sitta i styrelsen. Av totalt 9 poster behöver vi 

hitta 6 st. nya att välja in i styrelsen. Ja, de sista 2 åren har vi gått runt med 1 vakans på 

sekreterarposten. Dessutom behövs det 2 st. till en ny valberedning. Vi hittar inga! De vi 

frågar har inte tid, inte lust och inget intresse. Eller?  

Vi har i veckan haft ett möte med Strömstad brukshundklubb och ordförande Bengt 

Blomkvist från Västra Distriktet inom SBK. Detta för att se vad vi småklubbar kan göra för att 

hjälpa varandra. Vi kan samarbeta när det gäller kurs och tävlingsverksamhet. Lägga upp en 

gemensam planering så att vi kan erbjuda samtliga båda klubbars medlemmar ett varierat 

utbud fördelat jämnare under hela året. 

Man kan också sitta i 2 styrelser – förutsatt att man är medlem i båda. 



Om båda klubbarna skulle vilja slås ihop till en gemensam klubb, så får detta ske i framtiden 

och det är minst 1 år dit. Det är mycket med ekonomi och avtal etc. som måste vara löst. 

Men framför allt - det är medlemmarna som bestämmer. Du alltså! 

 

Vad gör vi om vi inte blir fulltaliga?  

Får vi bedriva verksamhet ändå? KAN vi bedriva verksamhet med vakanser? Hur få personer 

kan man vara i en styrelse? 

På denna fråga hade Bengt ett tydligt svar. JA – man kan bedriva en klubbverksamhet med 

endast hälften av posterna utsedda i sin styrelse. Men de viktigaste posterna måste utses.  

Och det är ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare! I dag saknar vi val på alla 

dessa 4 poster. 

Vad händer om vi inte får ihop ett minimum av de 4 posterna till årsmötet 26 februari? 

Årsmötet kan inte komma till BESLUT PÅ § 14 Val av klubbstyrelse. Styrelsen (den valda från 

2018) får då 3 veckor på sig att få fram valda personer till de viktigaste posterna och utlyser 

om ett nytt årsmöte som skall hållas senast den 19 mars, för val av klubbstyrelse. Om vi inte 

får posterna tillsatta senast den 19 mars så får man helt enkelt lämna över KLUBBAN till 

Västra distriktet som tar kommandot över klubbstyrelsen. De i sin tur utser posterna. Efter  

ytterligare 3 veckor, beroende på hur många det är som fattas/saknas av de 4 viktigaste – så 

kan distriktsstyrelsen välja att lägga ner klubben! Alla tillgångar – ALLT – går till 

distriktsstyrelsen. Man kan då jämföra det med att klubben går i konkurs! 

 

Så då frågar jag dig – vad vill du?  

Är du beredd att kämpa för din klubb? Vill du vara med och få klubben att verka för alla 

medlemmar? Kan du hjälpa till i klubben?  

För en sak är säker – Klubben behöver DIG! 

 

//Hälsningar från 2018 års styrelse 

 

Hör av Dig till någon av nedanstående alternativt, fyll i ditt intresse på formuläret som 

ligger på startsidan på webben www.tanumsbk.se. 

 

Lise-Lotte Mårtensson  ordf@tanumsbk.se 

Ordförande   0737-325 365  

Helena Lindhe  helena@tanumsbk.se 

Ledamot & Instruktör  070-265 06 79 

Bengt Blomkvist   

Ordförande västra distriktet 073-274 52 20  
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mailto:ordf@tanumsbk.se
mailto:helena@tanumsbk.se

