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Förslag till dagordning vid WBK:s årsmöte den 10 februari 2019  
kl 15.00 i klubbstugan, Tenö 
 
 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesordförande 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
8. Fastställande av dagordningen 
9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte 
b. balans- och resultaträkning 
c. revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende: 
a. mål 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret 
c. medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår och 
d. andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 
 - Inga motioner har inkommit.  
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
15. Val av lokalklubbsstyrelse (enligt § 8 moment 1, normalstadgan) samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
16. Val av revisorer och revisorsuppleant (enligt § 9, normalstadgan) 
17. Val av valberedning (enligt § 10, normalstadgan) 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 12 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
21. Mötets avslutande 
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 
 
Årsmötet i Waxholms Brukshundklubb ägde rum den 11 februari 2018 
i klubbstugan på Tenö. Vid årsmötet valdes följande ledamöter: 
Ordförande: Annika Hamilton 1 år 
Vice ordförande: Helena Lagerroos, omval 2 år 
kassör Bengt Karlson, omval 2 år 
Suppleant: Margareta Hammargren, nyval 2 år 
 
I styrelsen kvarstår sedan förra valet ordinarie ledamöterna  
Sekreterare: Anneli Lindkvist,  
Ledamot: Kerstin Mårtensson  
Suppleant: Ewa Troëng,  
 
 
Suppleanternas tjänstgöringsordning: 1. Ewa Troëng, 2 Margareta Hammargren 
 
Till ordinarie revisorer valdes Rosie Dahle, omval, och Tarja Karlström, Nyval båda ett år. 
Suppleanter: Omval Kerstin Degling och nyval Lotta Berntson, båda ett år. 
 
Till valberedning valdes: Bitte Hårdsten 1 år (sammankallande), Margareta Holtman omvaldes 
på 2 år. Madeleine Ygberg hade ett år kvar.  
 
 
Under året har följande personer varit sammankallande i WBK:s grupper: 
Agility (+ Rally & Freestyle): Anneli Lindkvist  

Mark & Stuga: Vakant – Styrelsen gm Helena Lagerroos 

Lydnad & Bruks: Annika Hamilton 

Tjänstehund: Marie Pettersson 

Kök: Margaretha Holtman  

Trivsel & Medlemsvård: Ewa Troeng  

Utbildning: Åsa Klint 

Nose Work: Bitte Hårdsten 

 
 
STYRELSENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2018 följs upp 
Den övergripande uppgiften för Brukshundklubben är: 
- Öka antalet medlemmar i Svenska Brukshundklubben 
- Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster 
- Säkerställa Svenska Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och avelsansvar 
- Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund 
 
Vision & uppgift 
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar 
mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. 
 
Styrelsen 
Styrelsen ska ha minst fyra styrelsemöten samt anordna tre medlemsmöten inklusive årsmöte. 
Den ska utse representanter som deltar i möten anordnade av Svenska Brukshundklubbens 
Stockholmsdistrikt och representanter för rasklubbar. 
 
Styrelsens möten under 2018 
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Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.  
Vid behov har också frågor ventilerats och underhandsbeslut tagits via e-post. Medlemmarna 
har kallats till tre protokollförda medlemsmöten exklusive ordinarie årsmöte. Vi har också varit 
representerade vid distriktets möten under året.  
 
Styrelsens arbete under 2018 
Vi har fortsatt att arbeta enligt de uppgifter som står inskrivet i våra stadgar och mot de 
verksamhetsmål som fastställdes vid årsmötet 2018 enligt nedan: 
 
Styrelsens arbete har bestått av att administrera den löpande verksamheten, besvara 
skrivelser och att finnas till hands för våra klubbmedlemmar och grupper. Vi har också 
informerat om viktiga frågor i de sju nyhetsbrev som skickats ut under året.  
 
Vi har en god ekonomi. Vår absolut viktigaste inkomstkälla är utbildningsverksamheten och 
agilitytävlingarna. Stort tack till alla som hjälper till med att arrangera och genomföra dessa 
och alla andra roliga verksamheter.   
 
Balans- och resultatrapporter, samt förslag till budget presenteras som bilaga till 
årsmöteshandlingarna. 
 
Styrelsen hade för 2018 formulerat följande visioner och mål för klubbverksamheten 
 
Vår övergripande vision: Waxholms Brukshundklubb står för goda relationer, såväl till 
hund, klubbkamrater som till besökande på vår fina klubb.  
 
Det ska vara roligt att ha hund, och att vara hund! 
- Styrelsen ska arbeta för att alla ska bli sedda på vår klubb och att alla är betydelsefulla och 
viktiga för klubben oavsett kunskap. 
- Engagera fler medlemmar i klubbens olika verksamheter. Detta ska ske genom olika 
träningsgrupper, projektgrupper och spontana sammankomster såsom gemensamma 
hundpromenader. 
- Öppna och flexibla i vår verksamhet. 
- Vi ska ha roligt på vår klubb! 
 
 
Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar aktiviteter, sprider och ökar kunskap om 
hund och därmed öka medlemsantalet med 5 % (från 211 till 222) genom att: tillsammans 
med WBK:s grupper anordna aktiviteter för våra medlemmar som främjar klubbgemenskap 
och god klubbanda, 
 

 Fortsätta med ”öppet hus-träningar på tisdagar så att alla medlemmar känner sig 
välkomna och finner en mening med att komma.  

 arbeta för att göra medlemsmötena attraktiva genom att på varje medlemsmöte ha en 
aktivitet eller en viktig medlemsfråga att besluta om. 

 genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling vi arrangerar ska 

planeras utifrån målsättningen att ett ekipage som gör sin första start ska känna sig så 
lugna, trygga och väl mottagna som det är möjligt.  

 hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära varandra det som 
behövs om kunskaper saknas.  

 sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att ge ut minst fyra nummer 
av WBK medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp samt hålla hemsidan uppdaterad 
och aktuell.  
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Medlemsutveckling 
År  Helbet.  Ungdom  Familj  Hedersmedl.  Totalt 
2011  167  8  21  2   198 
2012  154  9  21  2   186 
2013  154  8  24  1   187 
2014  158  10  19 1   188 
2015 171 10 26 1  208 
2016  177 12 30 1 220 
2017 164 10 36 1 211 
2018 162 16 36 1 215  
 
Uppföljning: Vi har inte uppnått målet att öka medlemsantalet med 5 %, men vi ligger rätt så 
still.  
 
Mål: Fortsätta med ”öppet hus-träningar på tisdagar så att alla medlemmar känner sig 
välkomna och finner en mening med att komma.  

 Uppföljning: Under våren hade vi många tematisdagar med bl.a. hundmöten, trix-
träning, lydnadskommendering, uppletande och inkallning med varierande antal 
deltagare.  

 
Mål: arbeta för att göra medlemsmötena attraktiva genom att på varje medlemsmöte ha 
en aktivitet eller en viktig medlemsfråga att besluta om 

 Uppföljning: Vi har haft tre medlemsmöten under året förutom årsmötet, där en viktig 
fråga som behandlats har varit belysningen på planen. Vid mötet i april visade vi också 
”SBK the movie”, filmen som tagits fram till 100-årsjubileet. Vid mötet i november fick vi 
lära oss mer om den senaste hundsporten, Mondioring.  

 
Mål: genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 
Uppföljning:  

 Vid ett medlemsmötet 2017 frågade vi våra medlemmar om vad de vill ha ut av sitt 
medlemskap i WBK och svaren vi fick då ligger fortfarande till underlag för fortsatt 
planering;  
Gemenskap, Trevliga träningskompisar, Roliga kurser, Nyttiga föreläsningar, 
Helgläger, gärna på ”annan ort”, Trevligt sällskap av likasinnade, Göra nya saker med 
hunden, Social träning, Tillgång till kurser, Gemensamma träningar, Kurser, Hjälp och 
tips från andra medlemmar, Tävlingar, Eventuella lägerdagar, med olika temadagar, 
Ha kul med mina hundar, Mer gemensamma träningar 

 Under 2018 har vi firat att SBK fyller 100 år och även haft ”vanliga” aktiviteter, så alla 
har kunnat hitta nå´t kul att vara med på. Se också trivsel- & medlemsvårdsgruppens 
rapport.  

 Vi har arrangerat Hundens dag inne i Waxholm i augusti och visat upp vår verksamhet.  
 Då vi under några år känt av begränsningarna i att inte kunna hålla alla typer av 

träningar och tävlingar då det är mörkt på kvällarna har styrelsen under 2018 ansökt 
om tillstånd att ta ned träd och dra fram el även på andra sidan appellplanen. Under 
2018 har tillstånd givits, så under 2019 vidtar arbetet med att försöka verkställa 
planerna.  

 Vi har marknadsfört polisens informationskväll om Nos- och spaningspatrullen samt 
arrangerat en informationskväll tillsammans med Danderyd-Täby BK om polisens 
hundverksamhet och deras behov av fodervärdar.  
 

 
Mål: vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling vi arrangerar 
ska planeras utifrån målsättningen att ett ekipage som gör sin första start ska känna sig 
så lugna, trygga och väl mottagna som det är möjligt 
 



6 
 

Uppföljning:  
 Under 2018 har vi haft två lydnadstävlingar i startklass och en agilitytävling klass 1 

samt en blåbärstävling i samband med Norrortscupen. Stort tack till alla som ställer 
upp och hjälper till vid genomförandet av tävlingarna!  

 
Vi har också haft agilitytävling klass 1 och varit medarrangörer i Norrortscupen där det både 
gavs inoff tävling och ”blåbärscup” för rena nybörjare.  
 
Mål: hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära varandra det 
som behövs om kunskaper saknas 
 
Uppföljning:  

 Vi har varit många som hjälpts åt med våra agility- och lydnadstävlingar och då också 
lärt oss en hel del av varandra i det praktiska arbetet. Detta ska vi fortsätta med. Det är 
en stor fördel om man kan 
hjälpas åt och slussas in i 
jobbet som tävlingsarrangör 
istället för att det blir stort 
och övermäktigt.  
 

 Många i klubben var med 
och sökte efter den 
bortsprungna pinschern 
Alina som försvann vid 
Bogesunds slott och 
återfanns av jägare en 
vecka senare i närheten av 
vårt område på Tenö.  

 
 
Mål: sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att ge ut minst fyra 
nummer av WBK medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp samt hålla hemsidan 
uppdaterad och aktuell.  
 
Uppföljning: Vi har 

 löpande uppdaterat hemsidan med all information 
 gett ut 7 nummer av WBK:s medlems-/nyhetsbrev via e-post.  

I nyhetsbrevet har vi gett medlemmarna information om vad som är på gång på 
klubben, aktiviteter, föreläsningar, medlemsmöten mm. Nyhetsbrevet har skickats 
till ca 200 medlemmar och öppnas av ca 57%.  

 en facebookgrupp (257 medlemmar (förra året 226)) där vi kan informera, men där 
det också finns möjlighet att ”prata” med varandra och bestämma möten. 

 Lagt ut ”blänkare” på facebookgrupper som Vaxholms anslagstavla och Möjligheter 
i Vaxholm. 

 Lagt ut evenemang på WBKs FB-sida som är öppen för alla.  
 Skrivit ut och satt upp anslag om kommande aktiviteter.  

 
 
 
 
För Waxholms Brukshundklubbs styrelse 
 
…………………………………………………. 
Annika Hamilton, ordförande 
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GRUPPERNAS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2018 med uppföljning 
 
Agility/rallylydnad/Freestyle  
Gruppen har som mål att under år 2018: 

- Fortsätta arrangera kurser i agility. 
Ja, vi har haft en agilityförberedande kurs och två stycken grundkurser i agility.  

- Försöka fånga upp klubbmedlemmar som vill utbilda sig till nya instruktörer inom ovan 
nämnda sporter. Alla medlemmar som vill delta i gruppen är också hjärtligt välkomna.  
Inga nya agilityinstruktörer är utbildade i år på WBK.  

- Arrangera prova-på kvällar.  
I samband med vårt KM har vi haft prova på.  

- Arrangera träningstävlingar och/eller 
klubbmästerskap. 
Vi har haft en KM-deltävling i agility.  

- Arbeta med en genomgång utav 
hinderparken. 
Vi har haft genomgång och 
underhåll innan våra tävlingar. 
Fastsättningsjärn för slalom fixades 
i år.  

- Arbeta vidare med att hålla 
hopphindren tävlingsmässigt godkända 
och köpa in något nytt hinder under 
året. Inga nya hinder köptes in 2018.  

- Arrangera minst en officiell tävling 
under 2018.  
Ja, en tävling i klass 1 arrangerades 
med 268 anmälda 

- Garagetältet sjunger på sista versen. 
Annan hinderförvaring måste ordnas 
under året. Bod/tält? Ett garagetält 
köptes in och sattes upp under 
hösten. 

- Hyra in en extern agility instruktör och 
arrangera en kurs för tävlande 
medlemmar. 
Detta har inte genomförts.  

- Samarbeta med närliggande klubbar 
vid arrangemang av tävlingar, cuper mm exempelvis Norrortscupen 2018.  
Ja, vi har arrangerat en av deltävlingarna i Norrortscupen under hösten.   

- Två grundkurser i Rallylydnad har arrangerats under året.  
 

Tack till alla som hjälpt till!  
Sammankallande Anneli Lindkvist  
 
 
Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen  
Gruppens mål för 2018 

 
- aktiva hundpromenader en gång 
/månad.  
Detta har genomförts och olika 
medlemmar har turats om att vara 
”promenadledare” och antalet 
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hundägare som har slutit upp har varierat från gång till gång.  

- Klubb mästerskap (KM) fördelat under vår och höst.  
Vårt KM genomfördes bara under hösten 2018, då det var fullt upp med födelsedag 
och förberedelser inför Hundens 
dag under våren.  

- Påskäggs jakt 30/3, Genomfördes 
med 17 deltagande ekipage som 
letade ägg antingen på en 
godisbana eller en eukalyptusbana.  

- SBK Födelsedag, 30/5  
firades med tårtkalas och film om 
SBK.  

- Hundens dag på lägret  25/8, genomfördes av och med massor av engagerade 
klubbmedlemmar och deras vänner, då vi visade upp exempel på olika hundporter 
och andra skojiga aktiviteter man kan göra med sin hund.  
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I trivsel- och medlemsvårdsgruppen är alla välkomna att delta och det var roligt att 
så många engagerade sig i arbetet inför Hundens 
dag och hjälpte till att fixa sponsorer så vi kunde ha 
fantastiska vinster i våra lotterier. Ett stort TACK till 
alla som hjälpte till!  

Under hösten har den sista KM-deltävlingen skjutits 
upp pga kennelhostan och då ersatts med Trix-
träning vid två tisdagar, innan den genomfördes.  

Året avslutades med klappjakt den 29 december, då 
ca 20 hundar och förare letade rätt på kvarglömda 
julklappar i klubbstugan.  

Sammankallande, Ewa Troëng   
 

Köksgruppen 
Gruppens mål för 2018 
Vår plan är att även i år sköta köket så att alla blir nöjda. 
Hoppas att våra medlemmar även i fortsättningen vill hjälpa 
till så att vi har vatten i dunkarna och att vi har ett rent och 
fint kök. Hoppas också att vi kan få hjälp vid tävlingar och 
dylikt då extra insatser behövs. 
 

 Allt detta har fungerat mycket väl även 2018.  
 
Sammankallande Margareta Holtman 
 

Lydnads- och bruksgruppen 
Gruppens mål för 2018 

 Vi ska vara den bästa klubben att göra sin tävlingspremiär på.  
 Under 2018 arrangerade vi två kvällstävlingar i startklass med 11 startande i 

varje. Tack till alla som hjälpt till.  

Sammankallande Annika Hamilton – fler gruppmedlemmar söks.  
 

Nose Work-gruppen 
Gruppens mål för 2018 

Nose Work-gruppen har som mål att samla de medlemmar som är intresserade av att hitta 
träningskompisar för att träna vidare med sina hundar efter att ha gått kurs, utmana varandra 
med roliga sökövningar och hjälpa varandra med tips och idéer.  
 
Under våren gjorde gruppen en förfrågan till medlemmar som har gått kurs om hur många som 
var intresserade att fortsätta med Nose work-träning och diskutera hur vi ska gå vidare. I 
september hade gruppen ett möte då vi bestämde att arrangera ungefär en träff i månaden, 
som är spikad för träning och dela upp ansvaret att arrangera. Vi hade en träning i slutet av 
september utomhus i Arninge och sedan stoppades kommande träningstillfälle av den 
smittsamma kennelhostan som spreds snabbt i Vaxholm. Även vår sista KM-deltävling i Nose 
work fick skjutas upp pga smittorisken.  
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Initiativet med gemensamma träningar återupptas 2019. Fler intresserade välkomnas i 
gruppen.  

Sammankallande Bitte Hårdsten 
 

Mark- & stuggruppen 
Gruppens mål för 2018 
 

 Ordna skylten vid grindarna. Ja, Detta är klart.  
 Två städdagar anordnas. Ja, det har genomförts. Tack alla som kom och deltog! 
 Fixa till hängrännor så vatten rinner dit det ska. Ja, det är gjort.  
 Reparera väggen på kortsidan som blivit uppbruten. Ja, den är hjälpligt lagad.  
 Installera larm. Ja, larmet är installerat.  
 Laga trasig lampa på appellplanen. Nej – trots upprepade mail till Miljöbelysning 

som vi köpt lamporna av har vi inte fått detta åtgärdat.  
 Rensa sly. Ja, på vissa ställen är det rensat.  
 Fortsätta att reparera staketet. Hålen är tilltäppta och staketet kontrollerat under 

året.  
 Dessutom har vi lagat planen med grus, fått elen genomgången och köpt in extra 

strålkastare och kablar som provisoriskt sitter i träden nere vid agilityplanen för 
att höstens agilitykurs skulle kunna genomföras i tillräcklig belysning.  

 
 
Styrelsen, då sammankallande i gruppen saknas 
 
 
Utbildningsgruppen 
Gruppens mål för 2018 
 
Utbildningsgruppen anordnar valpkurser, allmänlydnadskurser och specialkurser som ”gå fint i 
koppel”, ”hundmöten”, ”nose work” , ”apportering” etc. Vi har även kurser för medlemmar som 
vill förkovra sig i tävlingslydnad. Vidare ska vi erbjuda våra ideella instruktörer och aktiva 
medlemmar kurser som är utvecklande för dem samt erbjuda utbildning för dem som önskar 
bli instruktörer inom Brukshundklubben.  
 
Under året kommer vi bl.a. att erbjuda: 

 Valpkurs 
 Allmänlydnad 
 Hundmöteskurs 
 Klick och Trick 
 Tävlingslydnadskurs 
 Nose work 

Utöver dessa kurser strävar vi efter att kunna erbjuda de kurser och föreläsningar som 
efterfrågas. 

Vi kan även erbjuda enskild träning och träning i små grupper för erfarna instruktörer. 
 
Klubben behöver fler instruktörer och vårt mål är att minst utbilda ytterligare en instruktör 
under året. 
 
 Sammankallande Åsa Klint 
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 Utbildningsgruppen blickar tillbaka på ännu ett bra utbildningsår. Vi har ett brett 

kursutbud och kan därmed tillgodose de flesta önskemål.  Glädjande är att vi fått 
en ny SBK Instruktör allmänlydnad. Välkommen Ida Ihr! 

Följande kulturprogram/kurser har hållits på klubben under året: 

Kulturprogram: 
4 temakvällar; Trix och konster, hundmöten, dirigering och inkallning 

Under året har vi haft 14 kurser med 87 deltagare:  
2 valpkurser 
1 unghundskurs 
2 allmänlydnadskurser 
1 tävlingslydnadskurser 
1 Hundmöten 
2 nose work 
2 rallylydnad 
2 agility 
1 agilityförberedande 

Huvuddelen av de som sökt kurser på klubben har fått plats men några har inte kunnat 
de dagar eller de tider vi erbjudit. 

Vi har också kunnat erbjuda privat träning för avtalsinstruktörerna Annika Hamilton och 
Åsa Klint under hela året.  

Sammankallande Åsa Klint 
 

 
Ny Kontaktperson för Tjänstehundsverksamheten  
har varit Marie Pettersson.  
 
En prova på-kväll med vind- och ljudmarkering 
annonserades ut under våren, men fick ställas in 
p.g.a. för få anmälningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stort grattis till Yamile Larsson och Flamma  
som vann vårt KM 2018. 
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WBK 50 år 2019 
 
Styrelsens visioner och mål för klubbverksamheten 2019 
 

Vår övergripande vision:  
Waxholms Brukshundklubb står för goda relationer, såväl till hund, 
klubbkamrater som till besökande på vår fina klubb.  
 
Det ska vara roligt att ha hund, och att vara hund! 
- Styrelsen ska arbeta för att alla ska bli sedda på vår klubb och att alla är 
betydelsefulla och viktiga för klubben oavsett kunskap. 
- Engagera fler medlemmar i klubbens olika verksamheter. Detta ska ske 
genom olika träningsgrupper, projektgrupper och spontana 
sammankomster såsom gemensamma hundpromenader. 
- Öppna och flexibla i vår verksamhet. 
- Vi ska ha roligt på vår klubb! 
 
 
Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar aktiviteter, sprider 
och ökar kunskap om hund och därmed öka medlemsantalet med 5 
% (från 213 till 223) genom att: tillsammans med WBK:s grupper anordna 
aktiviteter för våra medlemmar som främjar klubbgemenskap och god 
klubbanda, 
 

 Fortsätta med ”öppet hus-träningar på tisdagar så att alla 
medlemmar känner sig välkomna och finner en mening med att 
komma.  

 arbeta för att göra medlemsmötena attraktiva genom att på varje 
medlemsmöte ha en aktivitet eller en viktig medlemsfråga att 
besluta om. 

 genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 vara den bästa klubben att starta sin tävlingskarriär på. Varje tävling 

vi arrangerar ska planeras utifrån målsättningen att ett ekipage som 
gör sin första start ska känna sig så lugna, trygga och väl mottagna 
som det är möjligt.  

 hjälpas åt med alla större arrangemang och arbetsuppgifter och lära 
varandra det som behövs om kunskaper saknas.  

 sprida kunskap och information om vår verksamhet genom att ge ut 
minst fyra nummer av WBK medlemsbrev, kommunicera i vår FB-
grupp samt hålla hemsidan uppdaterad och aktuell.  

 Söka stöd från kommunen för att sätta upp extra belysning på 
planen.  
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Kalendarium 2019 (detta kommer att uppdateras löpande)  
 
7/1 ”Historiakväll” på klubben kl. 19.00 då vi samlar in bilder mm. 

8/1 Öppet hus: Trix & konster/Freestyle-kväll kl. 19.00  

26/1 Aktiv promenad och julgransplundring, samling kl. 10.00  

Ledare: Helena Lagerroos & Ewa Troeng 

31/1 Kursstart Klick & trick-kurs 

5/2 Öppet hus: Trix & konster kl. 19.00  

6/2 Kursstart Fortsättningskurs Nose Work 19.00  

10/2 kl. 15.00 Årsmöte & 50-årsfirande med Buffébord  

23/2 Aktiv promenad, samling kl. 10.00 

Ledare: Inga-Britt Karlsson & Madeleine Ygberg 

5/3 WBKs 50-års dag firas med Nostalgi-kväll med start kl. 18.30  

23/3 WBK arrangerar Agilitytävling klass 1 i Väsby-hallen – heldag, 

funkisar söks!  

30/3 Aktiv promenad, samling kl. 10.00 

Ledare: Madeleine Ygberg och Kerstin Henningson 

19/4 Äggjakt kl. 10.00 

24/4 Lydnadstävling startklass, kvällstävling 

27/4 Aktiv promenad, samling kl. 10.00  

18/5 50-årsfirande med aktivitetsdag kl. 11.00 – 14.00  

25/5 Aktiv promenad, samling kl. 10.00  

29/6 Aktiv promenad, samling kl. 10.00  
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GRUPPERNAS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2019 
 
Agility/rallylydnad/Freestyle  
Gruppen har som mål att under år 2019: 

- Fortsätta arrangera kurser i agility. 
- Försöka fånga upp klubbmedlemmar som vill utbilda sig till nya instruktörer inom ovan 

nämnda sporter. Alla medlemmar som vill delta i gruppen är också hjärtligt välkomna. 
- Arrangera prova-på kvällar. 
- Arrangera träningstävlingar och/eller klubbmästerskap. 
- Arbeta med en genomgång och underhåll utav hinderparken. 
- Arbeta vidare med att hålla hopphindren tävlingsmässigt godkända och köpa in något 

nytt hinder under året. 
- Arrangera minst en officiell tävling under 2019 – 23/3 i Väsby inbokad 
- Hyra in en extern agility instruktör och arrangera en kurs för tävlande medlemmar. 
- Samarbeta med närliggande klubbar vid arrangemang av tävlingar, cuper mm 

exempelvis Norrortscupen 2019. 
 
Sammankallande Anneli Lindkvist  
Alla hjälpande händer mottages tacksamt! 
 

 
Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen  
Gruppens mål för 2019 
 
- aktiva hundpromenader en gång / månad 

- Klubb mästerskap (KM)  

- Påskäggs jakt 19/4 kl. 10.00 

- WBK Födelsedag, 50 år, 5/3 med Nostalgikväll och  

- WBK 50-årsfest 18/5 med aktivitetsdag – planeras tillsammans i en arbetsgrupp.  

-  Befintliga medlemmar ska trivas; gruppens uppgift är att fånga upp medlemmarnas 
önskemål och synpunkter – och förmedla dem till styrelsen, klubbmöten m.m. Det är viktigt att 
förslagsställaren får återkoppling/respons.  

- Värva nya medlemmar; Informera på stan om öppethus-kvällar, Prova-på kvällar för 
ickemedlemmar (och medlemmar) samt övriga arrangemang.  

I denna arbetsgrupp är alla välkomna att delta, vi kallar till våra möten och aktiviteter på 
hemsidan, via mail och FB. Man behöver inte knyta upp sig på att delta på alla möten/aktiviter 
utan är välkommen att delta en eller flera gånger, så mycket man vill och har tid med.  

Sammankallande, Ewa Troëng   
Alla hjälpande händer mottages tacksamt! 
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Köksgruppen 
Gruppens mål för 2019 
Vår plan är att även i år sköta köket så att alla blir nöjda. Hoppas att våra medlemmar även i 
fortsättningen vill hjälpa till så att vi har vatten i dunkarna och att vi har ett rent och fint kök. 
Hoppas också att vi kan få hjälp vid tävlingar och dylikt då extra insatser behövs. 
 
Sammankallande Margareta Holtman 
Alla hjälpande händer mottages tacksamt! 
 

Lydnads- och bruksgruppen 
Gruppens mål för 2019 

 Vi ska vara den bästa klubben att göra sin tävlingspremiär på.  
 Under 2019 arrangerar vi två kvällstävlingar i startklass; den 24/4 och den 5/9. 

Sammankallande Annika Hamilton 
Alla hjälpande händer mottages tacksamt! 

 
Nose Work-gruppen 
Gruppens mål för 2019 
 
Nose work är det som hundarna alltid tycker är så kul. Vi är många på klubben som vill vara 
med. Tävling är nog inte det viktigaste, men utmaningar i att hitta knepiga doftgömmor, ute 
och inne, kommer att stimulera oss vidare. Till det är det bra om vi kan vara flera som träffas 
och tränar ihop. Vi fortsätter i vår träningsgrupp och delar på ansvaret för att arrangera 
träningstillfällen ungefär en gång i månaden. Alla som gått kurs och vill vara med är välkomna 
att ansluta.  

Sammankallande Bitte Hårdsten 
 
 
Mark- & stuggruppen 
Gruppens mål för 2019 

 Två städdagar anordnas 
 Arbeta vidare med belysningen 

vid planen.  
 Laga trasig lampa på 

appellplanen. 
 Rensa sly 
 Fortsätta att reparera staketet 

 
Sammankallande person sökes 
 
 
Utbildningsgruppen 
Gruppens mål för 2019 
Utbildningsgruppen anordnar valpkurser, allmänlydnadskurser och specialkurser som ”gå fint i 
koppel”, ”hundmöten”, ”nose work” , ”apportering” etc. Vi har även kurser för medlemmar som 
vill förkovra sig i tävlingslydnad. Vidare ska vi erbjuda våra ideella instruktörer och aktiva 
medlemmar kurser som är utvecklande för dem samt erbjuda utbildning för dem som önskar 
bli instruktörer inom Brukshundklubben.  
 
Under året kommer vi bl.a. att erbjuda: 

 Valpkurs 
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 Allmänlydnad 
 Hundmöteskurs 
 Klick och Trick 
 Nose work 

Utöver dessa kurser strävar efter att kunna erbjuda de kurser och föreläsningar som 
efterfrågas. 

Vi kan även erbjuda enskild träning och träning i små grupper för erfarna instruktörer. 
 
Klubben behöver fler instruktörer och om intresse finns så utbildar vi gärna fler instruktörer 
under året.  
 
Sammankallande Åsa Klint 

 


