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Jönköpings Brukshundklubb
Styrelsen

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Jönköpings Brukshundklubb har lagt sitt 69:e verksamhetsår bakom sig.

Löpande underhåll av föreningens fastighet har skett med hjälp av föreningens anställde
fastighetsskötare Annika Herbestam. Det arbete som hon utför ihop med de personer som
varit anvisade vår förening genom olika arbetsmarknadsprogram är imponerande och man
kan som medlem verkligen vara stolt och tacksam över vår anläggning.
Under året arrangerade klubben SM i Lydnad och Rallylydnad på Rosenlunds IP. Tävlingsdagarna genomfördes med gott resultat och många nöjda tävlande och nöjd publik.
Ytterligare glädjeämne var att klubben fick en svensk mästare i Rallylydnad. Styrelen vill
rikta ett stort tack till alla som var med och genomförde mästerskapet och såg till att det
blev detta fantastiska evenemang som gav ett ekonomiskt överskott. Detta tillskott till kassan möjliggjorde för oss att införskaffa en nyare åkgräsklippare då den gamla var från 90talet.
Klubben har under året som gick visat upp sin verksamhet i samhället genom medverkan
vid:
 Hundens dag på strandängen
 Elmia Horse show
Sponsorer
Även under 2017 har klubben och Rilo Zoopermarket enats om att förlänga sitt samarbete
med fokus på att den enskilde medlemmen ska känna att Rilo är et naturliga valet för
hundsport. Föreningen är som alltid tacksam för det fina stöd Rilo Zoopermarket bistår
våra arrangemang med. I sammarbetet har även VOM Hundemat gått in som delsponsor
för våra kurser och arrangemang.
Föreningen vill passa på att rikta ett stort tack till alla de som på något sätt sponsrat vår
verksamhet och på så sätt hjälpt till att lyfta våra evenemang. Vi hoppas ni är nöjda och att
ni även fortsättningsvis vill hjälpa till.

Aktiviteter i sektorerna. Information om sektorernas respektive verksamhet återfinns i deras verksamhetsberättelser och planer.
Klubbens ekonomiska ställning framgår av årets resultat- och balansräkning.

Klubben hade vid årets slut 710 medlemmar mot 652 vid föregående årsskifte. Detta innebär att vi i dagsläget är Sveriges största brukshundsklubb och den enda med över 700
medlemmar.
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Styrelsen har haft följande sammansättning under 2017:
Ordförande: Mikael Ström
Vice ordförande: Henrik Engström
Sekreterare: Kent Emilsson
Kassör: Maritha Bertilsson
Ledamot: Inge Svensson
Ledamot: Carina Simonsson
Ledamot: Rickard Söderqvist
Suppleant: Carina Gälldin
Suppleant: Christer Nygren
Styrelsen vill härmed framföra ett stort TACK till alla er som bidragit till att 2017 blev precis
så positivt som det kan i en förening där alla hjälps åt.

