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Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

 
Styrelsen har under året varit sammansatt av 

Ordförande  Jerker Olin 

Vice ordförande  Isabell Karlsson-Rydell 

Sekreterare  Vakant 

Kassör   Eva-Britt Adolfsson 

Ledamot   Åsa Lord (Avgick under hösten) 

1:a suppleant  Lena Lindgren 

2:e suppleant  Gunilla Ingemansson 

3:e suppleant  Monica Fransson 

 

Ordinarie revisorer  Marie Grönkvist, Brita Ängeborn 

Revisorssuppleanter  Ida Björnsson, Lise-Lotte Eriksdotter 

 

Kommittéansvariga 

Utbildningskommittén  Emmelie Karlsson-Rydell 

Tävlingskommittén  Monica Fransson 

Stugkommittén   Gunilla Ingemansson 

 

Emmaboda Brukshundklubb hade vid utgången av 2020 ett medlems-antal 
av 71 medlemmar varav 7 st ungdomsmedlemmar anslutna via Sveriges 
Hundungdom. Tyvärr har klubben under året tappat tretton medlemmar. 

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten och 1 medlemsmöte. Med 
anledning av den rådande pandemin, och de rekommendationer från 
SKK/SBK som tagits fram på grund av denna, har styrelsen beslutat att vi 
skjuter årsmötet till början av juni med förhoppningen att det då ska gå att 
genomföra under säkra former. Om läget fortfarande är sånt att det inte är 
tillrådligt med större samlingar vid den tidpunkten kommer årsmötet att 
hänskjutas till februari 2022. 

I samband med klubbens medlemsmöte, som hölls den 16 
september, antogs nya normalstadgar för klubben. Detta då 
dessa uppdaterats centralt av SBK och därmed behövde 
fastställas av ett medlems-/årsmöte. Intresset för detta möte var 
tyvärr dåligt och det var endast åtta medlemmar, inklusive delar 
av styrelsen, närvarande. Detta kan nog delvis bero på 



 
 

 

pandemin, men får nog tyvärr också tillskrivas ett sjunkande 
intresse från medlemmarna. 

När det gäller stugan och våra gräsytor så har planerna regelbundet blivit 
klippta. Det har även rensats ur i hyllorna i rummet närmast kontoret då det 
var mycket av det som stod där som var gammalt och inaktuellt. Det som rör 
klubbens historia har givetvis sparats. Städning av stugan fortlöper året runt. 
Inköp av varor till köket har fungerat väl. 

Som en del i arbetet med att göra klubben mer attraktiv och få engagerade 
medlemmar hade styrelsen, kommittéansvariga och utvalda 
kommittémedlemmar en inspirationsdag. Där diskuterades olika för och 
nackdelar med klubben samt hur vi ska jobba vidare med att förbättra oss. 
Tanken var att redovisa detta i samband med årsmötet, men det har ju tyvärr 
fått skjutas på framtiden på grund av det rådande pandemiläget. Styrelsen 
kommer att återkomma med information om detta senare under året. 

Utbildningskommittén har hållit tre agilitykurser under året med Emmelie 
Karlsson Rydell som instruktör och Camilla Rundkrantz Ängeborn och Ulla 
Karlsson som hjälpinstruktörer. Isabell Karlsson rydell höll tillsammans Med 
Camilla Rundkrantz Ängeborn en kombinerad Grundkurs 1 och 2. Eva-Britt 
Adolfsson höll tillsammans med Monica Fransson och Camilla Rundkrantz 
Ängeborn en grundkurs 1.  

Det har även hållits en prova på agility med öppet hus på klubben, aktiviteten 
verkade uppskattad. Det har anordnats en blåbärstävling i agility för de 
ekipagen som gått kurs samt för ekipage utanför klubben.  

När Covid satte stopp för aktiviteter skapades en ”bingobricka” för 
allmänheten för att försöka bringa lite motivation även om vi inte får träna.  

Klubben har under året haft aktivitet i form av olika grupper med 
lydnadsträning, Agilityträning samt Rallylydnadsträning.  

Fortbildningen av instruktörer har på grund av Covid blivit lite inställda men 
tack vara en onlineanpassning så har Camilla Rundkrantz Ängeborn fullföljt 
en ledarskapsutbildning 1 samt hundens beteende online med godkänt 
resultat. Isabell Karlsson Rydell har också genomfört en online utbildning som 
heter mera mentalitet med godkänt resultat.  

Studiefrämjandet anordnade digitalt en kickoff för instruktörer och deltagandet 
från klubbens instruktörer var stort, Deltagit har Camilla Rundkrantz 
Ängeborn, Emmelie Karlsson Rydell, Isabell Rydell, Ulla Karlsson, Ida 
Björnsson, Eva-Britt Adolfsson och Monica Fransson.  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Resultat 2020 samt budget för 2021 och preliminär budget för 2022 

 

 

2020 
Resultat 
Intäkter 

2020       
Resultat  
Kostnader 

2021     
Budget  
Intäkter 

2021     
Budget  
Kostnader 

2022     
Budget  
Intäkter 

2022    
Budget  
Kostnader 

Utbildn.kom. Kurser + Temadagar 22,050 kr 1,000 kr 20,000 kr 5,000 kr 25,000 kr 5,000 kr 

Utbildn.kom. Litteratur 2,855 kr 3,990 kr 3,000 kr 3,000 kr 4,000 kr 4,000 kr 

Utbildn.kom. Kursersättn. 10 %   2,605 kr   2,000 kr  2,500 kr 

Agility anm.avg. 2,050 kr 0 kr 2,500 kr 1,000 kr 2,500 kr 2,500 kr 

Agility reg.avg   0 kr         

Agility hyra tidtagare   0 kr         

Agility domare tävling   0 kr         

Agility priser rosetter   0 kr         

Agility hinder   1,730 kr         

Tävling + Träning Anmälnings avg. 900 kr 475 kr 1,000 kr 1,000 kr 1,000 kr 1,000 kr 

Medlemsavgift 10,010 kr 3,150 kr 10,000 kr 2,600 kr 10,000 kr 3,000 kr 

Köket 205 kr 1,374 kr 500 kr 2,500 kr 500 kr 3,000 kr 

Bidrag kommun 11,079 kr   8,000 kr   8,000 kr   

Försäkring 469 kr 2,951 kr   3,000 kr     

Övriga bidrag + Sponsring 3,145 kr   4,000 kr   2,000 kr   

Förtjänsttecken   372 kr   400 kr   300 kr 

Årsmöte   283 kr   1,000 kr   1,000 kr 

Bankavgifter   515 kr   600 kr   900 kr 

Porto   110 kr   110 kr   110 kr 

Uppmuntran o trivsel 750 kr 2,605 kr   7,000 kr   7,000 kr 

Övrigt 2,500 kr 225 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 

Distriktsmöten   0 kr         

Arvoden reseersättn. Föreläsare   0 kr         

El   7,629 kr   12,000 kr   13,000 kr 

Sophämtning   1,530 kr   1,600 kr   1,700 kr 

Vatten   1,895 kr   1,900 kr   2,000 kr 

Gräsklippare bensin service   593 kr   2,500 kr   2,500 kr 

Reparation o underhåll av lokaler   570 kr   2,000 kr   2,000 kr 

Programvaror webb   1,833 kr   2,000 kr   2,000 kr 

Reparation underhåll av 
inventarier datorer   1,816 kr   3,000 kr   2,000 kr 

Resekostnader   596 kr   1,500 kr   1,500 kr 

Kontorsmaterial   703 kr   900 kr   900 kr 

Summa 56,013 kr 38,550 kr 49,500 kr 57,110 kr 53,500 kr 61,910 kr 

Resultat: 17,463 kr -7,610 kr  -8,410 kr 



 
 

 

 
  



 
 

 

 

 

Mål för 2020 

 

Styrelsen har följande mål för 2020 

 

• Försöka vända den vikande medlemstrenden. 

Genom att fortsätta arbeta för att Emmaboda BK ska vara en engagerande och 

välkomnande klubb med verksamhet som passar alla. 

 

• Genomföra kurser enligt plan från utbildningskommittén och styrelsen. 

Kurserna ska vara attraktiva och återspegla brukshundklubbens idéer och 

medlemmarnas önskemål. 

 

• Arrangera möten och evenemang som engagerar medlemmarna. 

Styrelsen och kommittéerna ska jobba för att få ett brett utbud av evenemang, 

möten, föreläsningar och annat som gagnar och engagerar medlemmarna. 

 

• Fortsätta jobba för att klubbens område ska vara attraktivt. 

Genom att engagera medlemmarna i skötseln av klubbens område såsom 

gräsklippning, underhåll av hus och planer med mera. Det ska vara trevligt att 

komma till klubben. 

 

Allt ovan ska givetvis genomföras med stor hänsyn till rekommendationer från FKM, SKK 

och SBK samt rådande pandemiläge! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


