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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

Det 50:e årsmötet i Waxholms Brukshundsklubb ägde rum den 10 februari 2019 i 
klubbstugan på Tenö, då vi firade med en buffé.  

Årsmötet beslutade att välja följande personer; 

Ordförande för en tid av ett år:          Annika Hamilton, omval 
 Sekreterare för en tid av två år:        Anneli Lindkvist, omval 
 Ledamot för en tid av två år:        Kerstin Henningson, nyval 
 Suppleant för en tid av två år:        Julia Westberg, nyval (1:a) 
 Suppleant för en tid av ett år:        Heidi Österlind, fyllnadsval (2:a)  
 
I styrelsen kvarstår sedan förra valet ordinarie ledamöterna: 
                      Vice ordförande         Helena Lagerroos 
                      Kassör         Bengt Karlson 
   
 

Till ordinarie revisor valdes Rosie Dahle, omval och Tarja Karlström, omval.  

Till revisorsuppleanter valdes Kerstin Degling, omval samt Lotta Berntson, nyval. 

  
Till valberedning valdes  

Ewa Troëng, sammankallande, Margareta Hammargren samt 
Margaretha Holtman 

 

Under året har följande personer varit sammankallande i 
WBK:s grupper: 

Agility, rally och freestyle: Anneli Lindkvist,  

Mark & stuga: vakant – styrelsen gm Helena Lagerroos 

Tjänstehund: Marie Pettersson 

Kök: Margaretha Holtman 

Trivsel & medlemsvård: Ewa Troëng 

Utbildning: Åsa Klint,  

Nose Work: Bitte Hårdsten 

Lydnad: Annika Hamilton,  

PR/info: Julia Westberg 

 
Vid årsmötet bjöds det på italiensk buffé och vi hade utlottning av en 
rondellhund bland mötesdeltagarna. Margaretha Holtman vann.  
 
 
 
 
 



 sida 3 

STYRELSENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2019 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. 
 
Möten under 2019 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.  
Vid behov har också frågor ventilerats och underhandsbeslut tagits via e-post. Medlemmarna 
har kallats till tre protokollförda medlemsmöten samt ordinarie årsmöte. Vi har också varit 
representerade vid distriktets möten under året.  
 
Styrelsens arbete under 2019 
Vi har fortsatt att arbeta enligt de uppgifter som står inskrivet i våra stadgar och mot de 
verksamhetsmål som fastställdes vid årsmötet 2019 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 fem medlemsbrev som skickats ut under året.  
 
Vi har en god ekonomi, trots att vi under 2019 investerat mycket pengar i bättre belysning på 
planen. Vår absolut viktigaste inkomstkälla är utbildningsverksamheten och agility-
tävlingarna. 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. 
 
2019 fyllde WBK 50 år, vilket vi naturligtvis 
också ville uppmärksamma under året på 
olika sätt.  
 
Styrelsen hade för 2019 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! 
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Mål: Vi ska vara en aktiv klubb som arrangerar aktiviteter, sprider och ökar kunskap 
om hund och därmed öka medlemsantalet med 5 % från 215 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:s medlemsbrev, kommunicera i vår FB-grupp samt hålla hemsidan 
uppdaterad och aktuell.  

 Söka stöd från kommunen för att sätta upp extra belysning på planen.  
 

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  
2019 156 6 34 1 197
  
Uppföljning: Vi har  

 inte uppnått målet att öka medlemsantalet med 5 %, utan tvärtom minskat med 8 %.  
 I januari 2019 hade vi en ”historiakväll” 

då vi träffades och samlade in bilder till 
ett bildspel som sedan visades vid 
nostalgikvällen i mars.  

 Vi har arrangerat 50-årsfirande med en 
nostalgikväll den 5/3 där Staffan Nordin 
kom och berättade om historia kring 
klubbarna i Stockholmsdistriktet, vi 
käkade tårta, tittade på gamla bilder och 
träffade före detta och befintliga 
medlemmar och snackade minnen.  
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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. 
Efter sommaren var det KM i olika grenar på tisdagskvällarna. Ena tisdagen var det 
träning, nästa tisdag tävling. Lydnad, agility, rallylydnad samt nose work var de 
grenar som förekom. 
 

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.  
 Prisutdelning i fototävlingen, Nose Work-cupen och KM har skett under 

medlemsmöten 
 
Mål: genomföra inspirerande aktiviteter för alla medlemmar.  
 
Uppföljning: 

 Våra grupper har arbetat under hela året med att ordna olika aktiviteter för 
medlemmarna.  

 
 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 
 
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.  

 
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. En PR/Info grupp har 
tillkommit, och startat ett instagramkonto. Arbete pågår att förnya vår hemsida.  

 gett ut 5 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 öppnats av ca 65 %.  

 en facebookgrupp (272 medlemmar, förra året 257) 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.  

 
 
Mål: Söka stöd från kommunen för att sätta upp extra belysning på planen.  
Uppföljning: Vi har  
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 Sökt och fått stöd med 75000 kr från Vaxholms 
stad och vi har under året kompletterat 
belysningen på planen med 8 nya lampor vilket 
gör att vi kan hålla fler kurser, träningar och 
tävlingar under den mörka tiden på året. 
Vi riktar ett STORT TACK till Vaxholms stad!  
 

 
 
 
 
 
För Waxholms Brukshundklubbs styrelse 
 
…………………………………………………. 
Annika Hamilton, ordförande 
 
 
GRUPPERNAS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2019 med uppföljning 
 
Agility/rallylydnad/Freestyle  
Gruppen hade som mål att under år 2019: 

- Fortsätta arrangera kurser i agility. 
 Vi har haft två grund- och två fortsättningskurser med 21 deltagare. 
- 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 instruktörer utbildade under 2019 

- Arrangera prova-på kvällar. 
 Vi har haft prova på-kväll i vårt KM och prova på vid vårt födelsedagsfirande.  
- Arrangera träningstävlingar och/eller klubbmästerskap. 
 Vi har haft träningstävling i vårt KM.  
- Arbeta med en genomgång och underhåll utav hinderparken. 

Ingen hinderfixardag arrangerades 2019. 
- Arbeta vidare med att hålla hopphindren tävlingsmässigt godkända och köpa in något 

nytt hinder under året. 
Inget nytt hinder inköpt 2019.  

- Arrangera minst en officiell tävling under 2019 – 23/3 i Väsby inbokad 
 Vi arrangerade en klass 1-tävling i Upplands Väsby.  
- Hyra in en extern agility instruktör och arrangera en kurs för tävlande medlemmar. 
 Maria Alexandersson anlitades en dag i augusti 2019.  
- Samarbeta med närliggande klubbar vid arrangemang av tävlingar, cuper mm 

exempelvis Norrortscupen 2019. 
Ingen Norrortscup genomfördes under året.  

 

Tack till alla som hjälpt till!  
Sammankallande Anneli Lindkvist  
 
 
Trivsel- & Medlemsvårdsgruppen  
 
Gruppens mål för 2019 var:  
-  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.  
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- 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.  

 
Uppföljning: Vi har haft 
- aktiva hundpromenader en gång / månad 

 Detta har genomförts och olika medlemmar har turats om att vara 
”promenadledare” och antalet hundägare som har slutit upp har varierat från 
gång till gång. 

- Klubb mästerskap (KM)  

 Detta har genomförts under hösten.  Klubbmästare 
korades vid höstens medlemsmöte.  

Påskäggs jakt 19/4 kl. 10.00  

 Genomfördes med 14 deltagande ekipage.  

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

 Prova-på-aktiviter, uppvisningar, tipsrunda och 
kaffeservering var några av de aktiviter som förekom 
under dagen. Vi fick också besök av bibliotekscykeln.  
 

 

Köksgruppen 
Gruppens mål för 2019 
Vår plan var 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 
2019.  

Sammankallande Margareta Holtman 
 
 
 
 
Lydnads- och bruksgruppen 
Gruppens mål för 2019 

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

med 10 resp. 17 startande. Tack till alla som hjälpte till! 

Sammankallande Annika Hamilton  
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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.  

 Vi har under vår och höst haft en nosework -cup där man kunnat delta i 
deltävlingar. Det var ett 15-tal hundar som deltog i cupen. 

Nose Work ingick även som ett delmoment i KM-tävlingen som pågick under hösten. 
 
Sammankallande Bitte Hårdsten 
 

 
Mark- & stuggruppen 
Gruppens mål för 2019 

- Två städdagar anordnas,  
 Genomfört, varav den sista 

prioriterade att städa planen efter 
nedtagna tallar med ris och kottar 
i mängder.  

- Arbeta vidare med belysningen vid 
planen. 

 Genomfört 
- Laga trasig lampa på appellplanen. 
 Genomfört 
- Rensa sly 
 Genomfört till viss del i samband med flytt av agilityn och nedtagning av 

träden.  
- Fortsätta att reparera staketet 

Inte prioriterat 2019.  
 
Styrelsen, då sammankallande i gruppen saknas 
 
 
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 
 Allmänlydnad 
 Hundmöteskurs 
 Klick och Trick 
 Nose work 

Utöver dessa kurser strävar efter att kunna erbjuda de kurser och föreläsningar som 
efterfrågas. 
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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.  
 
Utbildningsgruppen blickar tillbaka på ännu ett bra utbildningsår. Vi har ett brett 
kursutbud och kan därmed tillgodose de flesta önskemål. Följande 
kulturprogram/kurser har hållits på klubben under året: 

Under året har vi haft 13 kurser med 72 deltagare:  
1 valpkurs 
1 Klick och trick 
2 allmänlydnadskurser grund + fortsättning 
1 svampsök 
1 Kom igång med spår 
2 nose work 
2 agility grund 
2 agility fortsättning 
1 agility för tävlingsekipage 

Samt en föreläsning om trevligare hundmöten samt ett antal träningsträffar 
med hundmöten och allmänlydnad.  

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 

 
Tjänstehundsverksamheten  
 
Under 2019 har Marie Pettersson varit vår kontaktperson som vi har kunnat ställa frågor till 
angående tjänstehundsverksamhet.  
Från 2019 har det gällt nya slutprovsregler för patrullhundar och SBK centralt jobbar intensivt 
med att rekrytera fler ekipage för utbildning till tjänstehundsverksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


