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Tanums Brukshundklubb 

2018 års Verksamhetsberättelse  

 
 

 

• Klubben deltog på kongressen i maj 2018 tack vare ekonomiskt bidrag från Västra 

distriktet.  

 

• Klubben har under året haft 6 styrelsemöten och sammanlagt 3 medlemsmöten inkl. 

årsmöte. Medlemsmötena hölls i augusti samt november. På augustimötet gjorde 

klubben en satsning med att förlägga medlemsmötet i direkt anslutning till 

valpdeltagarnas första teorilektion. Då passade vi på att lämna information om hur 

klubben fungerar och vilka olika aktiviteter som är aktuella. Likaså lämnades 

information om klubbens ideella arbete genom medlemsengagemang osv. 

På novembermötet var Ann-Louise Ryrvik från Trestads Häst- och hundskola inbjuden 

för att föreläsa om sina kunskaper inom klickerträning. Till båda medlemsmötena 

kom ca 15 personer. Det är beklagligt att inte fler medlemmar än ett par utöver 

styrelse och arbetsgrupper kommer. 

 

• Klubbens tillhandahållande av kurser har i år varit av ett betydligt mindre utbud. 
Några nya tag och annorlunda kurser har vi lyckats få in. Under våren hölls en 
valpkurs med Marianne Ahlzén Müller. I maj hade Maya Rygaard en kurs kallad 
”Hundproblemkurs” och i juli en träningskväll med tema ”Annorlunda 
koppelträning”. 
Vidare under hösten hölls ytterligare en valpkurs med Helena Lindhe. Och under 

senare delen av hösten hade Maya Rygaard ytterligare en kurs kallad ”Anti-jakt”. 

 

• Fyra tävlingar genomfördes på klubben under året.  

Den 6 maj officiell Lydnadstävling 

Den 1 juli officiell Rallylydnadstävling 

Den 16 september officiell Lydnadstävling 

Den 25 november officiell doftsöksträning under tävlingsliknande förhållanden. 

 

• I likhet med tidigare år har klubben anlitat AME (Arbetsmarknadsenheten i 

Tanumshede) för regelbunden översyn av växtligheten kring klubbhusområdet och 

övriga grönområden. Tack vare den varma och torra sommaren har behovet varit 

minimal, både på planernas behov av gräsklippning som övrig växtlighet. 

 

• Under året har träningsgruppen ”Onsdagsgruppen” haft fortsatt kontinuerliga träffar 

med träningstillfällen i agility.  
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• I april tog Maya Rygaard initiativ till en Öppet Hus-dag på klubben. Totalt kom 10-15 

personer. 

 

• Den 17 mars deltog Marléne Allebring med sin hund Solita och Maggie Svensson med 

sin Nova för en efterfrågad uppvisning på Tanums Ridklubb under ett av deras egna 

arrangemang.   

 

• Klubben har gjort en större investering under året för att till slut få klart hela stugans 

ombeklädnad, en ny större altan med kombinerad funktion av läktare, sittbänk 

utmed stugväggen samt ny belysning runt själva klubbstugan. Likaså har 

planbelysningen justerats om då denna inte blev optimal från början. 

Även agilityboden har justerats och pallats upp på plats då denna var på väg utanför 

murblocken. 

 

• I likhet med alla andra föreningar m.m. har vi omfattats av GDPR som slog igenom 

den 25 maj. Klubben arbetade fram en lättare skrivelse om vad det är som gäller i 

Tanums Brukshundklubb. Denna anslogs på webben den 21 maj och tillsändes 

samtliga medlemmar därefter. 

 

 

Förtroendevalda 2018 
Styrelsen  
Ordförande Lise-Lotte Mårtensson 

Vice ordförande Stefan Kihlberg 

Sekreterare * 

Kassör Berit Stjern 

Ledamot Odd Lindberg 

Ledamot Helena Lindhe  

Ledamot Annika Jernstig ** 

Suppleant Ing-Marie Törnros 

Suppleant Olé Müller 

*Denna post tillsattes inte p.g.a. intressebrist från medlemmarna, dock har Helena delvis tagit på sig 

sekreterarrollen den senare delen av 2018 

**Annika avgick relativt omgående av personliga skäl   

 

Revisorer  
Revisor Anette Elg  

Revisor, Maria Karlsson  

Revisorssuppleant Jan-Arthur Hedemyr 
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Valberedning ***  
Ordinarie (sammankallande)  

Ordinarie 

Suppleant 

 ***Ingen valberedning tillsattes p.g.a. intressebrist från medlemmarna 

 

 

Områdesansvar  

Hundägarutbildning  Samtliga instruktörer inkl. ordförande 
Stuga och område Jens Karlsson, Ole Müller 
Tävlingsansvarig                   Helena Lindhe (sammankallande), Maggie Svensson 
Kök och trivsel Ulrika Hjärling 

Webbredaktör/Facebook  Lotta Mårtensson och Linda Kristiansson  

Medlemsansvar Lotta Mårtensson 

Sponsring  Odd Lindberg 

Marknadsföring/ Lotta Mårtensson  

Klubbkläder 

Arbetsutskott ekonomi Berit Stjern, Lotta Mårtensson och Stefan Kihlberg 

 

Medlemsavgifter och medlemmar 

Ordinarie medlem 530 kr (Förbundsavgift SBK 400 kr samt lokalavgift till TBK 130 kr 

varav 20kr går till SBK Västra Distriktet) 

Ungdomsmedlem 300 kr 

Familjemedlem 130 kr 

Utlandsmedlemskap 660 kr (Förbundsavgift 530 kr samt lokalavgift 130 kr) 

I likhet med föregående år sjunker klubbens medlemsantal även under 2018, närmare 

bestämt med 32 medlemmar till totalt 109 medlemmar per den 31 december 2018. Dessa 

fördelar sig på totalt 84 ordinarie medlemmar, 9 ungdomar, 13 familjemedlemmar och 3 

utlandsmedlemmar.  

 

Kurser och Tävlingar  
 
Tanums Brukshundklubb som ovan berättats anordnat 5 stycken hundägarutbildningar med 

många deltagare. Jämfört med föregående år var denna siffra 20. Alltså en minskning med 

75%. Detta har kraftigt påverkat ekonomin. 

De instruktörer som har verkat under året har varit Marianne, Maya och Helena.  
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Tävlingar  

Lydnadsklass 

Klubben arrangerade i likhet med tidigare år två lydnadstävlingar, en i maj och en i september med 

ca 10 starter på vardera tävlingen vår och höst. 

 

Rallylydnadstävling 

I juli hade klubben en officiell rallylydnadstävling med ca 35 starter. 

 

Novembernoset 

På Tanums maskinstation arrangerades för 3e året i rad en inofficiell Nosework-tävling i november. 

Ca 10 ekipage deltog.  

 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att:  
- fastställa 2018 års resultat  

- besluta att 2018 års resultat balanseras i ny räkning 

 
Avslutningsord  
 
Styrelsen tackar för engagemanget från alla medlemmar, instruktörer, förtroendevalda och 
övriga medhjälpare – utan er skulle inte klubbens alla delar fungera på ett positivt sätt.  
 
Likaså tackar vi Sven-Olle som sköter planklippningen samt fastighetsägaren Stefan Edlund. 
 
 
Sponsorer 2018  

Styrelsen tackar Pedigree Dentastix och Dentaflex samt Blomstergården i Tanumshede. 
 
 
Tanumshede 2019-02-26  
 
 

Lise-Lotte Mårtensson, ordförande 
 
 

Stefan Kihlberg, vice ordförande  
 
 

Helena Lindhe, tf. sekreterare  
 
__________________________________ 
Berit Stjern, kassör  

 
 

Odd Lindberg, ledamot 
 
 

Jens Karlsson, ledamot  
 
 

Vakans, ledamot  
 
 

Ole Müller. suppleant 
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Ing-Marie Törnros, suppleant 
 


