MARIESTADS BRUKSHUNDKLUBB

Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016
Under året har vi hållit åtta (8) styrelsemöten, två (2) utskottsmöten tre (3) medlemsmöten
inklusive årsmötet. Protokoll från medlemsmöten läggs ut på hemsidan.
Antalet medlemmar var den 31 december 2016, 268 stycken. Helbetalande medlemmar 224,
familjemedlemmar 33, ungdomar 11.
Ca 165 hundägare har utbildats i olika kurser under året. Två nya allmänlydnadsinstruktörer
har utbildats, Susanne Käll och Malin Hamner och en person är under utbildning på
grundmodulen till allmänlydnadsinstruktörer.
Under tävlingsåret har det varit bra uppslutning. 85 ekipage har deltagit från hela Sverige i
officiella tävlingar hos Mariestads BHK, lydnadsklass 51 starter och bruks 34 starter. Klubben
har arrangerat en inofficiell träningstävling i Agility med ca 90 deltagare. Två officiella
tävlingar i Rallylydnad, nybörjar- och avancerad, 77 starter och fortsättning och
mästarklassen med 91 startande.
Mariestad arrangerade också en inofficiell utställning med ca 160 deltagande hundar, vilket
är den tredje stora inofficiella utställningen som hållits på klubben. År 2017 kommer det att
hållas en officiell utställning för bruksraser och en inofficiell för övriga raser på klubben.
Vi har under året investerat en hel del i klubben: vi har lagt in en heltäckningsmatta i stora
salen så att medlemmarna kan träna hund inomhus, köpt en ny flaggstång med anledning av
att klubben fyller 70 år 2017 och att vi har tilldelats en flagga av Stiftelsen Sveriges
Nationaldag, dammsugare, stängsel och stolpar för att förbättra säkerheten för våra hundar
på nedre plan och agilityplanen, en högtalaranläggning för våra tävlingar, vi har bytt lås, bytt
spis, tagit hem grus till vår väg och våra parkeringsplatser samt förnyat viss utrustning för
underhållet av klubben i stort.
Klubben har fått bidrag från John Hedins stiftelse, Grevillis fond samt Mariestads kommun.
I övrigt hänvisas till utskottens verksamhetsberättelser som också publiceras.
Styrelsen tackar alla som arbetat i klubben under året, ni har gjort ett fantastiskt jobb, utan
era arbetsinsatser skulle vår klubb inte fungera så bra som den gör!

A-M Tellander

Katarina Leijon

Alf Ehn

Catherine Diits

……………………..

……………….

……………

………………..

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Gudrun Berger

Hans Karlsson

Anita Johansson

…………………

………………….

…………………

Avgått maj -16

Tf ledamot maj-16

Krontorp 1
542 31 Mariestad
0761-47 75 33

V ordförande

Suppleant

Sidan 1 av 1
10:57:53

