
Styrelsen för Vännäs Brukshundklubb vill avge följande 

verksamhetsberättelse för 2020 
 

 

Styrelsens sammansättning 

- Ordförande Stephanie Bäck  

- Sekreterare Annica Bolme 

- vice ordförande Jörgen Viklund 

- Kassör Anna Bredin 

- Ledamot Anna Lundberg 

- Ledamot David Bern 

- Ledamot Elisabet Elle Rönnberg 

- Suppleant Emma Folkesson 

- Suppleant Göran Johansson 

- Revisor Rune Grundström 

- Revisor Eva Olsson 

- Revisorsuppleant Katarina Lundqvist 

 

 

Medlemmar  
Antalet medlemmar var vid årets utgång totalt: 239 personer (2019: 225 st) 

- Ordinarie:                 208 st  (188 st) 

- Familjemedlem:         18 st  (15 st) 

- Ungdomsmedlem:     12 st  (21 st) 

- Hedersmedlem:            1 st  (1 st) 

 

 

Styrelsens berättelse 
 

Året har p g a Corona pandemin varit både påfrestande och speciell för klubbens verksamhet. Många 

aktiviteter har tvingats ställas in och många har arrangerats digitalt. Läs mer under resp verksamhet.  

Styrelsen har under året hållit 16 protokollförda möten samt flera diskussioner på sociala medier.  Ett 

medlemsmöte/medlemsfest (delvis digitalt) genomfördes i november. 
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Styrelsen anordnade i februari en mentalitetsföreläsning med Barbro Börjesson för klubbens 

aktiva ideella krafter. 

Klubben har haft träningskvällar, sommartid vid vår klubbstuga i Nyliden. Noseworkträningar har 

bedrivits på diverse ställen i och kring Vännäs med omnejd. 

Vi har under året regelbundet genomfört hundmötesträning inne i Vännäs. 

Styrelsen försökte tillsätta en grupp för att hitta en lämplig vinterlokal för våra verksamheter, men 

ingen intresserad hittades varför arbetet lades ner. 



Stephanie B har deltagit vid ÖND:s årsmöte som genomfördes digitalt under juli månad.  

Under året har styrelsen vid 1 tillfälle haft samordningsmöte med Umeå, Holmsund och Nordmaling 

samt Pernilla från Distriktet digitalt. 

Klubben har deltagit på ÖND:s samordningskonferens i Skellefteå där inte mindre än sex personer 

deltog på plats.                

Vi har ansökt om föreningsstipendium hos kommunen samt bygdemedel hos länsstyrelsen men 

tyvärr inte beviljats något av dessa. Drift/lokalbidrag har nekats av kommunen då ansökan kommit in 

sent på grund av kommunikationsmiss. 

Medborgarskolan har vid flera tillfällen genomfört ledarintroduktion med våra cirkelledare.  Vi har 

även haft 4 st planeringsmöten tillsammans med Medborgarskolan under året. Året har präglats av 

ett bra samarbete. 

Antal studietimmar för 2020  

Cirkeltimmar:           637 timmar (2019: 801 timmar) 

Annan folkbildning: 181 timmar (2019: 271 timmar)  

Kulturprogram:           29 st          (2019: 9 st) 

Medborgarskolan har dessutom försett oss med bl a kursmaterial, videoutrustning, lokal, mm. 

 

 

PR-info 
Klubbens PR-infoverksamhet har främst skett med hjälp av vår hemsida och på våra Facebook-

grupper. Grupperna har varit en möjlighet att snabbt få ut information till våra medlemmar. Vännäs 

BHK-Gruppen har i dagsläget 616 (2019: 544 st) medlemmar och sidan följs av 397 personer. Dialog 

har även skett via andra Facebook-grupper.  

Månadens ekipage har utsetts varje månad, nominerad av ansvarig till styrelsen. Ekipagen har valts 

slumpmässigt utifrån instruktörsregister samt klubbmästare. Ny ansvarig valdes på medlemsmötet i 

november och är numera Anna Bredin och Birgitta Bjuhr. 

Hemsidan har löpande uppdaterats och hållits informativ och aktuell. 

Klubben har köpt in en streamingutrustning med kamera som kan användas vid digitala möten men 

också vid kurser och föreläsningar.     

 

Ekonomi  
Vännäs Brukshundklubb uppvisar för 2020 ett sammanlagt resultat på 41 390 kr (innan överföring till 

stugfond, budgeterat 30 000 kr), att jämföras med budgeterat 3500 kr. 

Under 2020 har vi fått bidrag från Medborgarskolan på 30 000 kr. 

Resultat- och balansräkning framgår av separata dokument.  



För att underlätta kassörens arbete har en kassörsgrupp startats men på grund av pandemin så har 

sammankallande kunnat ta över det mesta själv under året. 

Kassörsgruppen består av: 

Anna Bredin, sammankallande 

Sofie Gyllengahm, bokföring 

Annica Bolme, tävling 

 

Under året har föreningen bytt bank och samlat allt på Swedbank samt startat upp två extra 

swishkonton och gått ifrån Plusgiro till Bankgiro, allt för att underlätta kassörens arbete. 

 

Verksamhetsberättelse stug- och trivselgruppen 

 
Medlemmar i gruppen under 2020: Anna Bredin, Annica Bolme, Christina Landström, Gunilla Jämte, 

Göran Johansson, Jörgen Viklund, Katharina Lundqvist och Gunilla Leander Persson  
 
Följande aktiviteter har genomförts under året:  

 

• Vår och höststäddagar  

• Fortsatt röjning på vindsrummet samt bortforslande av skräp  

• Källaren tömd  

• Konsultation av inomhusmiljön  

• Konsultation av skorsten samt offert om vi ska åtgärda den  

• Gräsplanen på framsidan delvis fixad; ett lass jord utlagt i de större hålen  

• Renovering av panelen på södersidan; utbyte av panelbrädor, målning samt nya plåtar vid fönstren.  

Bortkörning av allt skräp  

• Agilityhinder inköpta och delvis tillverkade  

• Avloppet i köket har fixats  

• Gräsklipparen har servats och lagats  

• Löpande gräsklippning  

• Löpande inköp av basvaror  

• Tomburkstunnan, återvinningskärlen för förpackningar samt kompost har tömts vid behov  

• Ny avfuktare inköpt  
 

Annica Bolme har gått in i Vägsamfälligheten som klubbens representant.  

 

Verksamhetsberättelse tävling 

 
 Under året 2020 har Eva-Stina Andersson varit ansvarig sammankallande för Tävlingsgruppen. 
Övriga deltagare har varit Göran Johansson, Katarina Lundquist, Elle Rönnberg, Emma Folkesson, 

Lisa Lindbäck, Gunilla Jämte, Erika Eriksson, Nadja Wänting och Anna Lundberg.  



Gruppen har träffats vid behov innan tävlingar, efter kallelse av undertecknad. Viss planering har 
även skett via en gemensam facebookgrupp.  

Planering och genomförande av de officiella Noseworktävlingarna har under året skett av en 
fristående grupp.  

 
Året 2020 blev med anledning av pandemin inte som planerat. Planen var att arrangera 12 
tävlingsdagar i olika grenar och klasser, men av dessa blev vi tvungna att ställa in hälften för att 

följa de rekommendationer som gällt med anledning av covid- 19.  
 

Under året anordnade Vännäs BHK ändå följande officiella tävlingar:  
- Februari: 2x Nosework 1 TSM  

- Juni: Appelklass spår och sök  

            Spår lägreklass  
- Augusti: 2x Nosework 1 TEM  

- September: Rallylydnad fortsättningklass och avanceradklass, ett samarbete med Umeå och   

Holmsunds brukshundklubb (Umeälvsrallyt)  

- Oktober: Appelklass spår och sök  
 

Utöver dessa officiella prov så genomfördes naturligtvis även vårt uppskattade Klubbmästerskap 
i augusti! Klubbmästare under 2020 blev följande ekipage:  

 
Rallylydnad: Katarina Lundqvist och Kiro  

Bruks: David Bern och Alice  

Lydnad: Lisa Lindbäck och Ragna  

Nosework: Birgitta Bjuhr och Lea  

Agility: Christina Landström och Disa  

Barmarksdrag: David Bern och Wicke  

 

Stort grattis till er alla!  

 
För att uppmärksamma tävlingslydnad som gren så arrangerades även tre uppskattade 
träningstävlingar i lydnad.  

 
Under året har Vännäs Brukshundklubb varit representerat på Lag-SM i Rallylydnad online. I 

laget deltog Viktoria Sandström med Östen, Sabine Mattsson med Jackie, Sabine Åström med 
Iver, samt Julia Källestedt med Romeo.  
Vi har även en medlem, Tony Krigh och Jonky, som deltog på SM i NW under året. Grattis till fina 

resultat!  
Klubben har även fått en Rallylydnadschampion under året genom Viktoria Sandström och 

Östen!  
För att uppmuntra klubbens medlemmar att våga sig ut på tävlingsplanen och uppmärksamma 
tävlingsframgångar under året så var tanken att återinföra priset för årets tävlingsekipage. Med 

anledning av det stora antalet inställda tävlingar under året, så valde dock tävlingsgruppen att 
inte dela ut priset i år, utan vi skjuter på det till nästkommande årsmöte.  



Under året har Anna Bredin utbildat sig till tävlingssekreterare i lydnad och bruks, Emma 
Cederblad har utbildat sig till tävlingssekreterare i bruks och Marie Krigh har slutfört sin 

utbildning till domare i nosework. Stort tack till er som lägger tid på att utbilda er till olika 
funktionärsposter, utan utbildade medlemmar skulle det bli svårt att genomföra de tävlingar 

som önskas.  
 
Slutligen vill jag tacka samtliga som på något sätt bidragit till att dessa tävlingar varit möjliga att 

genomföra. Ingen nämnd, ingen glömd, ALLA insatser är viktiga!  
 

/ Eva-Stina Andersson  

Sammankallande Tävling  

 

Verksamhetsberättelse hundutbildning 

 
Under året 2020 har Stephanie Bäck och Emma Cederblad varit ansvariga för verksamhet i HUS. 
 
Vi har under året haft 16 st kurser samt 2 st träningsläger som genomförts. Det har varit 191 

deltagare på dessa kurser och läger. Vi har haft 1 kurs med extern instruktör inhyrd, resterande är 
klubbens egna instruktörer och ideella krafter.  

 
Vi har haft en omsättning på 87 958 kr och en vinst på 62 821 kr (varav 3450 kr interndebiteras till 
Stug och Trivsel för fika som ingår i kurserna).  

 
Tyvärr har en del kurser som var tilltänkta inte blivit av till följd av pandemin men vi är otroligt 
tacksamma för verksamheten som genomförts tack vare det gedigna arbetet från alla involverade.  

 
Vi nyttjar numera klubbens app för kursanmälningarna vilket har tagit bort en hel del administrativt 

arbete då appen skickar ut bekräftelsemejl automatiskt, deltagarna kan avanmäla sig själva, 
meddelar om man har fått ordinarie plats eller har en reservplats samt i sånt fall vilken plats man har 
på reservlistan. Den tilldelar även automatiskt en ordinarie plats till förste reserven om en deltagare 

avanmäler sig. Utöver detta så kan man tidsinställa när kurserna skall öppna för anmälan med dag 
och klockslag vilket ger en mer rättvis chans för alla att hinna anmäla sig då våra kurser oftast blir 

fullsatta direkt.  
 
Under året så har vi haft ett väldigt gott samarbete med Medborgarskolan som har hjälpt till med 

genomförandet av verksamheten på olika sätt.  
 
Vi vill tacka alla instruktörer och andra ideella krafter som gjort detta möjligt – riktigt bra jobbat av er 

alla, utan er hade det inte varit möjligt!  
 

/Stephanie Bäck & Emma Cederblad 
 

 
 

   



Kurser 2020 

   

Kurserna i gult är en förhoppning.   

Kurserna i blått är planerade men ej klara.   

Kurserna i grönt är klara.   

   

Kurs Månad Antal deltagare 

Vardagslydnad Januari 6 

Föreläsning Mentalitet * Februari 38 

Nosework Nybörjare Februari 6 

Nosework Clinics Februari 18 

Valpträffar Mars 3 

Uthyrning instruktör till NBHK Mars   

Valpkurs April 5 

Etologi Maj 6 

Agility Nybörjare Maj 6 

Agility Nybörjare 2 Maj 6 

Rally avancerad-mästare Maj 3 

Ungdomsläger Juni 11 

Träningsläger v.28 Juli 30 

Valpkurs Augusti 6 

Viltspår Augusti 6 

Lydnad Fortsättning September 7 

Åhörare Lydnad Fortsättning September 4 

Prova-på helg September 0 

IGP spår September 0 

Agility Fortsättning September 0 

Rally nybörjare September 8 

Valpkurs Oktober 8 

Träningsläger Sök Oktober 14 

Vardagslydnad Oktober 0 

Nosework Clinics November 0 

Vardagslydnad 2.0 December 0 

Temakvällar med föreläsningar December   

Föreläsning för blivande valpköpare   0 

Jaktlydnad     

Lydnad Fortsättning   0 

Freestyle Nybörjare September 0 

Totalt:   191 

   
* Gratis för medlemmar (budgeterat av styrelsen) 

 
 

 



Verksamhetsberättelse Rasutveckling 

RasUtvecklingsGruppen (RUG) har under året bestått av Emma Kinnunen (Sammankallande), 

Martina Haara och David Bern. 
 
RUG VBHK har deltagit i samtal med Holmsund och Umeå angående samarbete. 
Samtalen ledde fram till att två arrangemang genomfördes under året. 
 
Det första arrangemanget som genomfördes inom samarbetet var M1-utbildning med cirka 
35 deltagare. Unikt för M1-utbildning som genomfördes var 27 deltog via distans som blev 
möjligt med hjälp av tekniker från Medborgarskolan. 
 
Det andra arrangemanget som genomfördes var med hjälp av distriktet som anordnade M2- 
utbildning. Vännäs Brukshundklubb skickade 5 deltagare på denna utbildning. Vännäs har 
numera 5st MH-/MT-figuranter. 
 
Kostnaden för M2-utbildningen finansierades med medel som tilldelades från SBK’s 
minnesfond. Totalt utdelades 15 000 kr, varav initialt planerades 50% av pengarna gå till M2-
utbildning och resterande till att bygga MH-bana. Slutliga fördelningen blev 9600 kr 
utbildning och resterande inköp material MH-bana. 
Bland klubbens medlemmar har vi idag ytterligare cirka 17stycken som visat intresse för M2- 
utbildning. 
 
VBHK RUG har i slutet av året köpt in utrustning för att bygga en MH-bana, samt med stöd av 

David L (RUG ÖND) rekognoserat terräng där MH-bana kommer anläggas i Vännäs Hällnäs. 

 

Verksamhetsplan 2021 Vännäs Brukshundklubb 
 

Verksamhetsplan Stug- och trivselgruppen 
 

➢ Ansvara för inköp av basvaror till stugan och se till att det alltid finns fikabröd. 

➢ Vår- och höststädning samt någon/några arbetsdagar under året.   

➢ Förlänga trästaketet längs hela Agilityplanen 

➢ Löpande underhåll utförs under året.  

➢ Grillkvällar/temakvällar 1 gång per termin 

➢ Fönsterrenovering genomförs. Två nya fönster mot söder.  

➢ Målning och kittning på resterande fönster. 

➢ Gräsplanen på framsidan jämnas med ett jordlass.   

➢ Göra några övergångar mellan träningsplanerna 

 

 

 



Större projekt som vi önskar genomföra under året är:  

➢ Skorstenen ev med kaminen från källaren?   

Kanske vi kan göra lite jobb själva och förbilliga något? 

➢ Bättre belysning på träningsplanerna 

➢ Avloppet – utifrån kommunens anvisningar 

 

Trivseltankar 

➢ Grillkväll/dag med lekar och umgänge, kanske med något tema 

➢ Kanske ta upp stugvärdstänket igen för välkomnande 

➢ Verka för att få igång den Öppna träningen igen 

 

 

Verksamhetsplan tävling 

Under 2021 planerar Tävlingsgruppen att anordna följande officiella tävlingar:  

 

• 8 Maj NW1, NW2 TSM  
 

• 9 Maj NW1 TSM  
 

• 28 Maj 2 x Rallylydnad Nybörjarklass 

 

• 30 Maj Lydnad startklass- klass3  

 

•  2 Juli Appelklass spår och sök 
 

• 7 Augusti Ev NW1 TEM Fordon  

 

• 8 Augusti Ev NW1 TEM Utomhus  

 

• 28 Augusti Rallylydnad 2 x fortsättning och 2 x avancerad klass  
 

• 3 Oktober Appelklass spår och sök  

 

• 28 November Lydnad startklass-klass 3  

 
Utöver dessa officiella prov så planerar vi naturligtvis att genomföra vår inofficiella 

Klubbmästerskapsvecka 16-22/8. Vi hoppas även på att få möjlighet att genomföra några 
inofficiella träningstävlingar i lydnad under året.  
Under 2021 hoppas klubben även på att få ytterligare auktoriserade funktionärer utbildade. 

Förhoppningen är att två medlemmar ska få möjlighet att utbilda sig till tävlingsledare i bruks 
och en till tävlingsledare i lydnad.  

 
/Eva-Stina Andersson, sammankallande TÄS  



Verksamhetsplan hundutbildning 

 
Vi har för år 2021 planerat in 16 kurser varav 1 med extern instruktör.  
Vi har utöver detta planerat för 3 st träningsläger samt 1 st ungdomsläger, diverse föreläsningar och 

privatlektioner.  
 
Under förutsättningar att dessa kurser blir av och fullsatta räknar vi med att dessa kurser ska omsätta 

107 900 kr och att den vinst de ger ska bli 61 900 kr (varav 4050 kr interndebiteras till Servering för 
fika som ingår i kursavgifterna), ej inräknat föreläsningar och privatlektioner.  

 
Vi räknar med att 179 personer kommer att gå kurser hos oss under 2021, ej inräknat föreläsningar 
och privatlektioner.  

 
Vi har budgeterat 20 000 kr för att utbilda 2 st SBK-instruktörer (valp & allmänlydnad).  
 

HUS kommer under året att bestå av Emma Cederblad (ansvarig) och Stephanie Bäck men planerar 
att utöka med en person till för en bättre fördelning av arbetsbelastningen.  

 
Vi har höga förhoppningar att 2021 ska bli ett bra år! Vi ser extra mycket fram emot att kunna träffas 
igen och umgås samt bedriva verksamhet tillsammans med alla klubbens medlemmar. Vi vill på 

förhand tacka alla underbara instruktörer och ideella krafter som kommer att göra detta möjligt, det 
kan aldrig sägas för ofta, utan er skulle det inte vara möjligt. Ni är guld värda!  

 
Nu kör vi!  
 

// Emma & Stephanie 
 

Kurs Månad 

Antal 

deltagare Totalt in 

Temakvällar med föreläsningar 

(digitalt) Februari   0 

Vardagslydnad 2.0 Mars 6 6300 

Valpkurs April 6 6900 

Privatlektioner (30-45 min) April   0 

Vardagslydnad med Etologi Maj 6 3450 

Prova-på helger ( 1 Bruks & 1 Övr) Maj 12 5100 

Träningsläger Sök Maj 14 0 

Rally Uppsamling för kursarna 2020 * Maj 8 0 

Rally Fortsättning Maj 6 5100 

Agility Fortsättning Maj 6 5100 

Sök Nybörjare (Akl-Lkl) Maj 6 6900 

Vardagslydnad med Coachning Maj 6 6900 

Ungdomsläger Juni 10 0 

Träningsläger v.28 Juli 30 0 

Viltspår Augusti 6 2600 

Lydnad Fortsättning September 7 3300 

Åhörare Lydnad Fortsättning September 4 1650 

Rally nybörjare September 8 6900 

Barmarksdrag Nybörjare September 6 2550 



Valpkurs September 6 6900 

Vardagslydnad September 6 6900 

Träningsläger Sök Oktober 14 0 

Vardagslydnad 2.0 Oktober 6 6300 

Föreläsning för blivande valpköpare November 0 0 

Instruktörsvård/fortbildning 2021   -5000 

Utbildning SBK instruktör 2021   -20000 

        

Totalt:   179 57850 

* Ej ny kurs. 

 
 

Verksamhetsplan rasutveckling 
 

- Anlägga MH-bana och få denna besiktigad. (Vår) 
- Anordna 2st MH. (Vår, Höst) 
- Deltaga med 2st representanter på samordningskonferens. (Höst) 
- Samordna 1st M2-utbildning med distriktet. Normalt genomförs ett MH i samband 

med utbildningen, detta sker dock i sådant fall i distriktets regi med lånad bana av 

VBHK. (Höst) 
 
 

Budget 2021 

 
 
                                                   Intäkter              Kostnader                  Resultat 

 
TÄS    67 000 43 000 24 000 
HUS 107 900 50 000 57 900 

RUG      9 600 16 500  -6 900 
Servering    21 000   8 000 13 000 

Medlemsavgifter    29 000 10 000 19 000 
Bidrag      8 000           0   8 000 
Medborgarskolan    30 000           0 30 000 

PR / Kontorsmaterial              0    3 000  -3 000 
Medlemsvård              0 20 000 -20 000 
Driftkostnader Nyliden              0 30 000 -30 000 

Övriga kostnader Nyliden              0 98 000 -98 000 
Stug & Trivselsektorn              0 36 000 -36 000 

Träningsmaterial              0   7 000   -7 000 
Stugfond              0           0            0 
Distriktsåtagande              0 10 000 -10 000 

Bankkostnader              0   3 000   -3 000 
 

Summa  272 500 334 500 -62 000 

 



Slutord: 

Styrelsearbetet har kännetecknats av en god stämning. Klubben har genomfört flera lyckade 

arrangemang tack vare engagerade medlemmar. Fler personer som hjälps åt är viktigt för 

klubben. 

Klubben har haft många nya ekipage som kommit ut på tävlingsbanan vilket är väldigt 

positivt. 

Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet, rikta ett varmt tack till alla som engagerat 

sig i klubbens verksamhet samt önska den nya styrelsen lycka till. 

 

Vännäs 2021-02-03 

 

Stephanie Bäck  Jörgen Viklund 

ordf   v ordf 

Annica Bolme   Anna Bredin 

sekr   kassör 

David Bern   Elisabet Rönnberg 

ledamot   ledamot 

Anna Lundberg 

ledamot 

Göran Johansson  Emma Folkesson 

suppl   suppl  

 


