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Vårens och delar av höstens  tävlingar och kurser under 2019 har genomförts som planerat. Dock 

blev det turbulent för föreningen vid styrelsemötet i oktober när ordförande, sekreterare och en 

ledamot avgick på egen begäran och med omedelbar verkan. Med anledning av detta utlystes ett 

medlemsmöte till den 24 november där fyllnadsval till styrelsen genomfördes. 

 

Styrelsens sammansättning 2019-01-01 – 2019-11-24 

Ordförande; Alf Carlsson   avgick 20191016 

Vice ordförande; Gunilla Johansson 

Sekreterare; Lena Kennfeldt avgick 20191016 

Kassör; Inga Lill Persson 

Ledamot;  Pia Byberg, 

Ledamot; Jan Lindqvist avgick 20191016 

Ledamot; Anna Flood 

Suppleant; Ann-Marie Johansson avgick 20191119 

Suppleant; David Holst, 

 

Styrelsens sammansättning 2019-11-24 – årsmötet 2020-02-22 

Ordförande; Gunilla Johansson 

Vice ordförande; David Holst 

Sekreterare; Stina Thorstensson 

Kassör; Inga Lill Persson 

Ledamöter; Siv Hellqvist, Pia Byberg och Anna Flood 

Suppleanter; Hanna Lina Larsson och Pi Bergelind Johansson 

 

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten från årsmötet till och med styrelsemötet i oktober. 

Nya styrelsen har haft 4 styrelsemöten sedan fyllnadsvalet den 24 november. 

 

Medlemsmöten 

Under året har genomförts 3 protokollförda medlemsmöten med varierande antal deltagare. 



Kursverksamhet 

Under året har genomförts ett antal olika kurser som valpkurs, lydnad, rallylydnad, nose work och 

agility. Kurserna genomfördes under våren och hösten 2019. 

Valpkurs vår +höst, 2×6 ggr=23 deltagare; Grundkurs 1 lydnad, 2×6 ggr =25 deltagare 

Grundkurs 2 Lydnad 1×6 ggr=5 deltagare; Tävlingskurs lydnad 2×6 ggr=12 deltagare 

Rallylydnad 2 ×6 ggr =16 deltagare; Agility, 1×6 ggr =5 deltagare. 

Nose work  2 halvdagar. 

Tävlingsverksamhet 

Under 2019 har genomförts tävlingar inom lydnad, rallylydnad och nose work samt KM i dessa 

discipliner. Officiella lydnadstävlingar 6 stycken med totalt 125 startande. Officiella 

rallylydnadstävlingar 4 stycken med totalt 176 startande. Nose work tävlingar, 2 stycken med totalt 

100 startande. Klubbmästerskap i lydnad, rallylydnad och nose work med totalt 30 startande. 

Inofficiell utställning 

Under våren 2019 genomfördes den inofficiella utställningen återigen med lyckat resultat. 

Utställningen genomfördes i samarbete med Brännebacka gård som innebar möjlighet att 

genomföra bedömningarna inomhus. Drygt 120 hundar av många olika raser var anmälda, 

Kafeterian 

Under 2019 har kafeterian i klubbhuset, (Bäreberg) haft verksamhet i samband med kurser, 

tävlingar och KM. Kafeterian serverar smörgåsar, kaffebröd, dricka och vid tävlingar även mat till 

funktionärer. 

Appellplan och klubbhuset 

Under året har några av klubbens medlemmarna hjälpts åt att hålla appellplanens gräsmatta klippt. 

Klubbhuset storstädades under en dag av frivilliga medlemmar inför att vårens aktiviteter skulle 

dras igång. 

 

Slutord 

Slutet av 2019  blev det stor turbulens men trots detta har kurser, tävlingar och KM kunnat 

genomföras, vilket visar på ett stort engagemang för klubben och klubbens verksamhet bland 

medlemmarna. Dock har vi ytterligare ekonomiska och materiella bekymmer att lösa. Vid 

medlemsmötet i november kunde en ny styrelse tillträda och denna styrelse har tagit sig an 

uppgiften att leda klubben med engagemang och intresse. Vår förhoppning är att klubbens 

verksamhet ska utvecklas positivt när turbulensen så sakta lägger sig och vårens verksamhet 

kommer igång. Vi i styrelsen hoppas på fortsatt förtroende och ser fram emot att tillsammans med 

medlemmarna, utveckla klubben och klubbens verksamhet. Vara Grästorps brukshundklubb har en 

viktig verksamhet för hundar och hundägare i vårt området och förhoppningen är att denna 

verksamhet ska fortsätta att utvecklas positivt. 

 

 

 


