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DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 11/2-2021 
 
1. Årsmötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av 

mötessekreterare. 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden ska justera 

protokollet. 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Genomgång av  

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

b) balans och resultaträkning för 2020  

c) revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av resultat-och balansräkning för 2020 samt disposition av vinst eller förlust. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Genomgång av styrelsens förslag till 

a) Mål/Verksamhetsplan 2021 

b) Rambudget för 2021 samt preliminär rambudget för 2022. 

c) Medlemsavgift enligt § 4 för år 2022. 

d) Ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten 

eller ekonomi. 

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

14. Val av lokal enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse moment 1 i normalstadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

a) Ordförande: Christina Wåhlin omval 1år. 
b) V. Ordförande: Gun Jonsson omval 2 år. 
c) Ledamot: Ditte Stensson nyval 2 år 
d) Ledamot: Eva Jonsson omval 2 år 
e) Suppleant: Viktor Gustafsson Qvist omval 2 år. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 
a) Revisorer: Klas Nordblom omval 1år och Mikael Pålblad omval 1år. 
b) Revisor suppleant: Maria Malgerud omval 1år. 

16. Val av valberedning enligt § 10 
a) Sammankallande väljs på 1 år  
b) Ledamot: 2 år 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 samt 14-16. 
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som behandlats under  
punkt 12 

a. Styrelsen presenterar sektorsansvariga. 
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

 



 

 
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så 
beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
 
21. Mötets avslutande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

 

Corona pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under året. Styrelsen har följt råd och 

rekommendationer från FHM, SKK och SBK samt förmedlat dessa till medlemmarna. Pandemin har 

medfört att flera planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. De aktiviteter som genomförts har 

varit utomhus, pandemin har medfört vi tvingats utveckla kurser och hitta nya digitala arbetssätt.  

 

Styrelsen har under året haft 7 möten varav sektorsansvariga har varit inbjudna till ett av dem för                 

att redovisa hur arbetet sektorerna fortlöper.  

 

1. Hållbarhet 
Mål: God gemenskap och bra träningsmöjligheter för våra medlemmar. En väl fungerande            

anläggning.  

 

Ansvarig: styrelsen 

 

● Vi har under året genomfört 4 ”Träna med lunch” för alla medlemmar. Arrangemangen har              

varit uppskattade och många har deltagit. Förutom att umgås och ha trevligt har vi tränat               

allmänlydnad, uppletande, agility, nose work, lydnad, specialsök etc. 

● Vi har haft gemensamma träningar på tisdag- och onsdagskvällar som Gun resp Inger hållt              

samman. Information har publicerats inför träningarna på facebook. Även här har det varit             

ett stort intresse!  

 

Styrelsen hanterar skötsel av klubbstugan. En långsiktig plan för renovering av stugan ska tas fram.               

Förutom löpande underhåll har följande genomförts:  

● Vi har bytt elcentral och trasiga lysknappar samt ny lampa på parkeringen bakom huset.  

● Byta av en toalettstol och två handfat, målat väggar. 

● Vi har haft två städdagar, vår och höst. 

● Problem med att fåglar tar sig in i stugan är åtgärdat. 

● Pengar har satts av som är öronmärkta för underhåll av fastighet, byte av fasad, totalt  

80 000 kr 

 

Medlemsantal 2020-12-31  

Ordinarie medlem 148 

Familjemedlem 19 

Hedersmedlem 1 

SHU                                7 

Totalt 175 

 

 

 

 



 

2. Frisk och sund organisation 

Mål: Arbeta aktivt för att få en bred verksamhet med olika typer av aktiviteter och hundsporter 
utifrån våra medlemmars önskemål. Visa upp vår verksamhet på facebook, instagram och hemsida 
 

Ansvar: Styrelsen  

 
● Klubbens tävlings- och mästerskapsekipage (genom åren) finns nu presenterade i 

klubbstugan och på facebook. 
● Vi har haft ett medlemsmöte där vi diskuterade vad vi vill med klubben och olika förslag på 

aktiviteter, ett förslag som då framkom var önskemål om exteriörbeskrivning.  
● Vi har aktiva träningsgrupper “över klubbgränserna” i sök och skydd 

 

3. Avelsansvar 

Ansvar: Rasutvecklingssektorn som har bestått av följande personer: 
 
Klas Nordblom (ansv) Anmälningar, PM, Utbildningar, Protokoll, Provansvarig, SBK  

Prov/Tävling 
Mikael Pålblad Remissansvarig, Utbildningar, Bana, Material, Funktionärsbokningar 
Mike Rohm Bana, Material 
Jessica Magnusson 
 

● Sektorn har haft 6 st protokollförda möten under året. 
 

● Under året har vi arrangerat 1 st Mentalbeskrivning med 9 st deltagare samt  
1 st Mentaltest med 8 st deltagare.  
Sektorn ställde in 3 st Mentalbeskrivningar och 3 st Mentaltest under våren pga 
Coronapandemin. 

 
● Marie Bankhed har genomfört kursen Mera Mentalkunskap hos Hällefors BK. 

Rasutvecklingssektorn har i övrigt inte utbildat eller hållit i någon utbildning under året. 
 

● Mentalbeskrivningsbanan har uppgraderat i enlighet med de förändringar som började 
gälla från 2020-01-01. 

 
● Fixardag den 18/4  där vi reparerade/såg över vårt material och byggde ett nytt skrammel 

samt rensade bland gammalt material m.m. 
 
Verksamheten har starkt påverkats av Coronapandemin, vilket gjort att vi inte har uppnått målen 
för året. Från att 2019 ha rekordantal beskrivna/testade hundar 81 st till att vara ett minimum på 
17 st säger en del om hur pandemin påverkat verksamheten. Vi nådde inte heller i mål med att 
knyta till oss ytterligare person/personer till sektorn då behovet att fler i sektorn inte känts 
aktuellt under pandemin. 
 

 

 

 

 

 



 

4. Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar 

Mål: öka kunskapen om frivilligverksamheten och i första hand patrullhundsverksamheten. På sikt 

en frivilligansvarig i klubben.  

 

Ansvarig: Styrelsen 

Temakväll inställd pga pandemi.  

 

5. Prov och Tävling 

Mål: Arrangera tävlingar med bra kvalitet. Utbilda fler funktionärer, ex tävlingsledare inom bruks 
och lydnad samt tävlingssekreterare. Utöka sektorn med kompetens / intresserade av flera 
tävlingsgrenar såsom lydnad, rallylydnad och agility 
 
Tävlingssektorn har haft i uppdrag att planera och genomföra klubbens lydnads- och 
brukstävlingar samt att utbilda funktionärer (domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare) till 
dessa. Sektorn har även som uppgift att vara klubbens kontakt mot distriktets tävlingssektor och 
sprida information vidare till klubbens medlemmar.  
 
Tävlingssektorn har bestått av  
Kristina Svensson – sektorsansvarig och distriktskontakt  

Jessica Magnusson – ansvarig för sekretariat och SBK Tävling  

Tommy Magnusson – ansvarig för marker och sponsring  

Hans Gunnarsson – ansvarig för tävlingsledare, priser och material  

Daniel Halvarsson – ansvarig för ekonomi och sponsring  
 
Sammanträden har skett både digital och i realtid.  
Under 2020 har sektorn tillsammans med arbetsgrupper genomfört några av de planerade 
lydnads- och brukstävlingarna. Vårens spår-och patrulltävlingar fick tyvärr ställas in p g a 
pandemin. Pga pandemin och begränsat antal tävlingar så delas inte utmärkelserna för årets olika 
tävlingsekipage ut under 2020.  
 
Sektorn vill rikta ett stort hjärtligt tack till alla funktionärer som ställt upp på årets tävlingar. Utan 
er insats hade det inte varit möjligt att genomföra dessa.  
Genomförda tävlingar 

● 26 januari, lydnad 
● 16 augusti, lydnad fm och em 
● 18 oktober, spår appell 
● 8 november, Sök) 

 
Freestyle 
Den planerade Freestyletävlingen ställdes in p g a pandemin. 
Ansvarig i Freestylegruppen har Inger Hillskog Roth varit. 

 

 

 

 

 



 

6. Utbildning 

Mål: Arrangera kurser för hundägare av god kvalitet. Ett brett utbud av kurser. År 2022 ska vi ha 

ytterligare 2 instruktörer samt ytterligare en lärare i hundtjänst. En utbildningssektor ska tillsättas 

och ansvara för utbildningsfrågorna.  

 

Utbildningsverksamheten har under 2020 legat under styrelsens löpande arbete. Utbildningsfrågor 

har därmed hanterats på ordinarie styrelse- och medlemsmöten. Pga pandemin så har några 

kurser ställts in under våren, under hösten har vi haft fler kurser och där har vi i huvudsak varit 

utomhus. Vi har även genomfört kurser digitalt (specialsök). Klubben har fått sina första två 

instruktörer i specialsök; Gun Jonsson och Christina Wåhlin. 

 

Under året har följande kurser genomförts: 

● Brukssatsning (instruktörer: Kristina Svensson, Inger Hillskog Roth, Gun Jonsson, 
Christina Wåhlin) 

● 3 valpkurser (instruktör Gun Jonsson)  
● Valpkurs (instruktör Agneta Qvist) 
● Trickkurs (instruktör Inger Hillskog Roth) 
● Allmänlydnad grund (instruktör Inger Hillskog Roth) 
● Allmänlydnad fortsättning (instruktör Inger Hillskog Roth) 
● 2 Specialsök grund (instruktörer Christina Wåhlin och Gun Jonsson) 
● Prova på agility två tillfällen (Emelie Johansson och Maria Malgerud) 

 
● Clinic med Monica Henriksson om Resursstarka hundar med 52 deltagare från flera 

klubbar  
 

 

Vi har även under 2020 gett instruktörerna möjlighet till att använda sig av sitt kompetenskonto               

för sin vidareutveckling. 

 

Ett stort tack till alla instruktörer och assistenter som varit verksamma  

under året! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Verksamhetsplan 2021–2023 Hammarö 
Brukshundklubb 

 

VISION 
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande 

kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare 
och samhälle 

VERKSAMHETSIDÉ  
Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som verkar för en aktiv och givande 

relation mellan människa och hund där vi tar ett ansvar för våra bruksrasers 
utveckling och våra samarbetspartners behov 

UPPGIFT 
Sprida kunskap om hund  Friska och funktionsdugliga hundar 

Hundar i människans tjänst  Öka vår kunskap om hund 

Vara en aktiv organisation   

 
LOKALKLUBB HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB  

 
MÅL  

● Behålla och utveckla Hammarö Brukshundklubb med positiv och bred verksamhet.  
● Hammarö Brukshundklubb är en mötesplats där alla hundägare oavsett hundras och intresse 

kan mötas och med glädje och god gemenskap stötta varandra i träning, tävling och egen 
utveckling. Klubben är arrangör av tävlingar, hundägarutbildningar samt 
mentalbeskrivningar/ tester med hög kompetens. 

● Vi ska arbeta för gemenskap mellan våra medlemmar genom aktiviteter som 
träningstillfällen, träna med lunch 

● Bibehålla medlemsantalet. De medlemmar vi har ska vilja stanna kvar och fortsätta vara 
aktiva. Detta ska vi åstadkomma genom att erbjuda roliga och inspirerande kurser och 
aktiviteter, få alla att känna sig välkomna och delaktiga. 

 

 

 

 



 

   

 

FOKUSOMRÅDEN 
1. HÅLLBARHET 

Inriktning: Vi ska aktivt ta ansvar för 
hållbarhet ur ett socialt-, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Dessa tre områden 
ska verka tillsammans och skapa 
hållbarhet i ett större sammanhang. 
Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd 
och jämlik organisation där människors 
lika värde står i centrum, där det finns hög 
tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka 
för inkludering, utvecklande ledarskap och 
en öppen attityd. 
Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för 
vår påverkan på miljö genom aktiva val i 
alla delar av vår verksamhet. 
Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar 
för våra resurser och verkar för god 
resurshållning. 

2. FRISK OCH SUND ORGANISATION 
Inriktning: Vi ska vara en aktiv 
organisation som arbetar för ett aktivt 
hundliv, aktiva medlemmar och spridande 
av kunskap. Medlemmarnas behov ska 
identifieras och tillgodoses. Genom 
målstyrning, uppföljning och utvärdering 
av verksamheten ska vi se till att 
Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Vi 
ska ha ett utvecklande samarbete med 
ideella, privata och offentliga aktörer samt 
aktivt arbeta med att marknadsföra 
Brukshundklubben som organisation i 
samhället. Vår digitala närvaro ska vara 
tydlig. 

3. AVELSANSVAR 
Inriktning: Vi ska skapa förutsättningar för 
friska och sunda 
hundar med de mentala och fysiska 
egenskaper som gör att de kan uppfylla 
sina uppgifter. Detta görs möjligt genom 
ett systematiskt och väldokumenterat 
avelsarbete med goda möjligheter till 
utvärdering och uppföljning. 

4. FRIVILLIG 
FÖRSVARS-ORGANISATION OCH 
SAMHÄLLS-NYTTIGA HUNDAR 

Inriktning: Vi ska bidra till att hundens 
förmåga kommer till nytta i samhället. Vi 
ska säkerställa att vi genomför vårt 
uppdrag som frivillig försvarsorganisation. 
Vi ska informera, utbilda och rekrytera 
utifrån uppdragsgivares krav. Genom 
information och samverkan med andra 
aktörer i frågor som rör hundens 
användning i människans tjänst, tar vi 
samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och 
kompetens att utveckla och utbilda 
samhällsnyttiga hundar. 

5. PROV OCH TÄVLING 
Inriktning: Vi ska tillvarata och utveckla 
möjligheten att prova hundarnas 
brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften 
för prov och tävling. Vi ska verka för att 
utveckla nuvarande och införa nya 
tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till 
åretrunttävlande. Genom att föra en dialog 
med arrangörer, funktionärer och utövare, 
ska vi säkerställa och utveckla hög 
kompetens. 

6. UTBILDNING 
Inriktning: Vi ska, genom att sprida 
kunskap om hund, förbättra 
förutsättningarna för hunden och värna 
om rätten att ha hund i samhället. Genom 
information och utbildning till hundägare 
och allmänhet tar vi samhällsansvar. För 
att stärka hundhållningen och vår relation 
till hunden ska vi utveckla tränings- och 
utbildningsmetoder. Genom att erbjuda 
aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och 
sunt liv för hundar och hundägare. 



 

 

VERKSAMHETSPLAN 2021–2023 

1. Fokusområde - Hållbarhet 

Mål: God gemenskap och bra träningsmöjligheter för våra medlemmar. En väl 
fungerande anläggning.  

Aktivitet:  

● Träna med lunch för alla medlemmar anordnas vid flera tillfällen under året. Vi 
träffas och tränar valfritt samt äter lunch tillsammans.  

● Städdagar 

● Inhängna del av plan för att kunna träna hundar lösa.  

● Utbyte av belysning på appellplan. Elskåp med säkring behöver sättas upp. 

● Inköp av tält att använda vid tävling och kursverksamhet 

● Underhåll av fastighet under perioden 2021-2023 
Brädor på gaveln mot sjön behöver bytas. Frys och troligen även spis kommer 
behöva införskaffas under perioden.  Behöver röja bakom stugan.  

● Motorvärmareuttag behöver bytas ut.  

Ansvar för genomförande: Styrelsen 

Tidplan:  2021-2023 

Budget: Se separat dokument.  
Pengar har satts av de tre senaste åren, vilket innebär att vi har nu totalt 80 000 kr som 
är öronmärkta för underhåll av fastigheten, byte av fasad.  

Uppföljning: Vid styrelsemöten 
 

2. Fokusområde - Frisk och sund organisation 

Mål: Arbeta aktivt för att få en bred verksamhet med olika typer av aktiviteter och 
hundsporter utifrån våra medlemmars önskemål. Visa upp vår verksamhet på Facebook, 
Instagram och hemsida.  
 

Aktivitet:   

● Medlemsmöten kommer arrangeras ett på våren och ett på hösten.  

● Gemensamma hundpromenader 



 

 

● Prova på agility och andra hundsporter 

● På sikt behöver vi utveckla hemsidan 

Ansvar för genomförande: Styrelsen 

Tidplan: 2021-2023 

Uppföljning: Vid styrelsemöten 
 

3. Fokusområde - Avelsansvar 

 
Mål: Fortsätta tillgodose uppfödares och medlemmars behov av MH och MT genom att 

● Se till att vi har rätt antal utbildade och fortsatt auktoriserade funktionärer  
● hålla banorna i gott skick  
● vid behov och möjlighet erbjuda fler prov/beskrivningar  

Aktiviteter år 2021: 
Sektorn planerar att ha 7-9 möten under året 
 
11 April Mentalbeskrivning  
25 April Mentalbeskrivning 
30 Maj Mentalbeskrivning 
29 Augusti  Mentalbeskrivning 
7 September Mentalbeskrivning  
9 Maj Mentaltest  
19 September Mentaltest  
 
Mars Exteriörbeskrivning, Brukshundsraser 
 
Utöver ovanstående arrangemang kommer sektorn att anordna MH/MT för uppfödare i mån av 
efterfrågan och personalresurser. 
 
 
Utbildningar: 

● I mån av intresse uppgradera B-figuranter till Mentalfiguranter-MH/MT. Om distriktet 
utbildar MH och MT Testledare har vi för avsikt att utbilda minst 1 person för varje 
provform. 

 
● Våra två Mentalbeskrivare kommer ev. att ansöka till central utbildning för att bli 

Mentaltestdomare. 
 

● Figurantutbildningar inom MH och MT under året antingen i klubbens eller annan 
lokalklubbs regi vid mån av intresse och behov. 

 
● I övrigt kommer sektorn att utbilda funktionärer i mån av intresse eller behov. 

 
Övrigt: 
Vid behov köpa in referenslitteratur och informationsfilmer om hundars mentalitet. Detta för 
att kunna förkovra våra funktionärer, samt att de kan användas vid mentalutbildningar som 
klubbens beskrivare håller. 
 



 

 

Vi har som mål att ha en Temakväll inom mentalsidan för att försöka få in fler personer som är 
intresserade att utbilda sig till Figuranter. 
 
Vid kommer att reparera och utveckla våra mentalbanor och material under året.  
 
2022: 

- 7-9 Sektorsmöten 
- Erbjuda 6-10 st arrangemang inom MH och MT. 
- Utbilda Figuranter inom MH och MT samt ev. Testledare om utbildning erbjuds inom 

distriktet inom MH alt. MT samt om behov och intresse finns. 
- Sektorn kommer att försöka knyta till sig 1-2 st personer att ingå i sektorn. 

 
2023: 

- 7-9 Sektorsmöten 
- Erbjuda 6-10 st arrangemang inom MH och MT. 
- Sektorn kommer att försöka knyta till sig 1-2 st personer att ingå i sektorn. 
- Utbilda Figuranter inom MH och MT samt ev. Testledare om utbildning erbjuds inom 

distriktet inom MH alt. MT samt om behov och intresse finns. 
- Utbilda 1-2 st Mentalbeskrivare om utbildning erhålls centralt. 

 
Rasutvecklingssektorns ledamöter ansvarar för genomförandet: 

Tidplan:  
Sektors nuvarande tidsplan sträcker sig för åren 2021-2023. 

Mätningar:  
Avstämningar görs vid varje sektorsmöte som framför allt är inför våra olika 
arrangemang samt inför summering av året och planering för nästkommande år. 

Budget: Se separat dokument  

4. Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar 

Mål: Öka kunskapen om frivilligverksamheten och i första hand 
patrullhundsverksamheten. På sikt en frivilligansvarig i klubben. 

Aktivitet:  

● Temakväll om patrullhundar 

Ansvar för genomförande av temakväll: Styrelsen 
 

5. Prov och tävling 

Mål: Arrangera tävlingar med bra kvalitet. Utbilda fler funktionärer, ex tävlingsledare 
inom bruks och lydnad samt tävlingssekreterare. Utöka sektorn med kompetens/ 
intresserade av flera tävlingsgrenar såsom lydnad, rallylydnad, agility   
 

Aktivitet:  



 

 

Arrangera följande tävlingar 2021: 

● 17 april – patrull (lägre, högre, elit) 
● 18 april – spår (lägre, högre) 
● 14 augusti – lydnad fm (startklass, klass 1) samt em (startklass, klass 1)  
● 6 november – sök (lägre, högre, elit DM) 

 
● Fortsätta använda arbetssättet med olika arbetsgrupper som ansvarar, planerar och 

genomför tävlingarna tillsammans med sektorn  
● Inventera och uppdatera material  
● Bevaka distriktets funktionärsutbildningar  
● Sektorn kommer att sammanträda vid behov, både digitalt och i realtid. 
● Sammanställa och uppmärksamma de olika ”Årets tävlingsekipage” i samband med 

årsmöte 
● Under 2021 arbeta fram förslag till hur vi i samband med årsmötet kan uppmärksamma 

de som är i början av sin tävlingskarriär i olika grenar. Förslag presenteras för styrelsen 
under våren och beslutas i god tid innan nästa årsmöte.  

 

Ansvar för genomförande: Tävlingssektorns ledamöter ansvarar för genomförandet.  

Tidplan: Datum för tävlingar se ovan.  

Budget:  se separat dokument 

Uppföljning: Avstämningar görs vid varje sektorsmöte som framför allt är inför våra 
olika arrangemang samt inför summering av året och planering för nästkommande år.  
 

6. Utbildning 

Mål:  Arrangera kurser för hundägare av god kvalitet. Ett brett utbud av kurser. 
Engagera fler medlemmar i utbildningsverksamheten och utbilda fler instruktörer.  
En utbildningssektor ska tillsättas och ansvara för utbildningsfrågorna  

Aktivitet:  

- Utveckla digitala kurser 
- Valpkurs 
- Grundkurs specialsök 
- Fortsättningskurs specialsök 
- Workshopdag i sök för instruktörer i distriktet hösten  
- Specialkurs gå fint i koppel och inkallning 
- Trickkurs 
- Spårkurs 

Ansvar för genomförande: Styrelsen 

Tidplan: Aktiviteter löpande under året 

Budget: Se separat dokument 

Uppföljning: Vid styrelsemöten 
 



 

 

SLUTORD 
 
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som på ett eller annat vis, i litet och stort, hjälpt 
klubben under året. Alla ideella insatser är av betydelse för att en förening ska fungera på bästa 
sätt. 
 
Varmt tack och hoppas vi ses igen under kommande verksamhetsår! 
 
 
Styrelsen för Hammarö Brukshundklubb 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Christina Wåhlin, ordförande Gun Jonsson, vice ordförande 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Inger Hillskog-Roth, kassör Agneta Qvist, sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Agnetha Olsson, ledamot Eva Jonsson, ledamot 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………..  
Lotta Höglund, suppleant  Viktor Gustafsson Qvist, suppleant  
 
 
 
 

 


