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Viktiga händelser 

Styrelsen fortsatte sitt samarbete med Peter Rimsby för att stärka klubbens framtid och 
öka både medlemsantalet och samhörigheten i klubben. Förutom möten mellan Peter och 



styrelsen, har även en Workshop och ett återkopplingsmöte arrangerats där alla 
medlemmar fick medverka och framföra sina tankar och idéer om klubbens framtid. 

Förutom dessa möten har 8 stycken styrelsemöten hållits och medlemmar ur styrelsen har 
deltagit i de funktionärsmöten som hållits under verksamhetsåret. Klubben har varit 
representerad på Distriktets möten. 

Klubben har haft städ-och fixardagar där bl.a stugan städats, gräsmattor räfsats fria från 
pinnar och högt gräs, takrännor har rensats, fönstren tvättats, grenar sågats ner, stängsel 
setts över och logdelen städades ur. Gräsklippning har skett regelbundet enligt schema och 
på ett föredömligt sätt. Ett trappräcke har också tillverkats och satts på plats vid entrén. 
Kontakt med kommun togs då vattenräkningen kändes orimligt hög. Tråkigt nog var den 
korrekt, då mätarbyte skett strax innan avläsning gjordes 2017, ingen avläsning gjordes 
2018, och beräkning blev gjord på för låg mätarställning. Styrelsen har beslutat att kontroll 
av mätare skall ske med jämna mellanrum under året så att eventuella avvikelser eller 
läckor upptäcks i tidigt stadium.  

En grillning arrangerades dit alla medlemmar och markägare var inbjudna. 

Styrelsen har även, med hjälp av sakkunniga tävlanden i klubben, arrangerat en 
Rallylydnadstävling som blev lyckad. 

Vi har beviljat utbildning till tävlingssekreterare i Bruks, Mia Skogman och Stina 
Rodenstam, samt en utbildning till tävlingsledare i Bruks, Stina Rodenstam. 

Med hjälp av Sigrid Nurbo togs en liten broschyr fram och delades ut i samband med den 
Öppna Kursdag HUG arrangerade i Brunnsparken. Tanken är att använda den som bas i de 
utskick som skall göras till nya hundägare i kommunen. En adventskalender på hemsidan 
har skapats på Sigrids initiativ, dit medlemmarna kunde bidraga med bilder och tips 
angående våra hundar. Även ett ökat flöde totalt på de sociala medierna har tillkommit, 
mycket med hjälp av vår eminenta webmaster och helt i linje med de idéer som kom fram 
på ovan nämnda workshop.  

Några större investeringar har inte gjorts mer än det fortlöpande för driften.  

Ingela Olsson, ordförande                                                   Linnéa Olsson, sekreterare 

Jakob Ekström, ledamot, v ordförande                               Per Jönsson, ledamot 

Heléne Nilson, ledamot 

Agneta Månsson, suppleant                                                Susann Modigh Thulin, suppleant 


