VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen för Skanör-Falsterbo BK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2017
Årsmötet för SFBK ägde rum onsdagen den 22 februari 2017.
Vid årsmötet förrättades val enligt nedan och styrelsen har haft denna sammansättning för
verksamhetsår 2016.
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Sekreterare Hanne Hellbrink
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Suppleant Mats Runefjord
Suppleant Emma Svensson
Revisorer 2017 har varit: Ordinarie revisor Ola Kullengren Ordinarie revisor Josefin Ögaard
Revisorssuppleant Bodil Wernquist Revisorssuppleant Pernilla Hanserup
Valberedning 2017 har varit: Sammankallande Björn Carlaby Ledamot Petra Lundgren och
Ledamot Charlotte Ekvall
STYRELSEN
Styrelsen har från årsmötet 2017 till och med januari 2017 hållit ett konstituerande och samt ett
ordinarie möte varje månad med undantag för sommarperiod
Styrelsen har utöver det kontakt via telefon eller mail när så har behövts.
Styrelsen har också gjort medlemsutskick via mail till alla medlemmar vid flera tillfällen under
verksamhetsåret. Dessa mail innehåller information kring verksamheten och/eller inbjudningar till
event eller klubbmöte.
Klubben har varit representerad vid SBK Skånes Distrikts årsmöte och distriktsmöte under året.
Markfrågan har även under detta verksamhetsår var en central fråga för styrelsen. Ordförande har
tillsammans med vice ordförande och kassör haft fortsatt dialog med FHS och vi har kvar apellplan
bakom stugan i detta samarbete. Vi har också under verksamhetsåret ingått överenskommelser kring
två andra markalternativ som ger oss mer mark och säkerställer verksamheten. För beslut kring
arrendering av denna mark samt staket runt densamma tillkallades ett extra medlemsmöte den 22/817 för att fatta medlemsbeslut kring denna stora fråga. Vilket så också gjordes medlemmarna fattade
beslut kring arrende och staket kring denna mark.

SFBK var även 2017 verksamt på Falsterbo Horse show en dag med uppvisning i Specialsök samt
att vi hade ett gott samarbete med Sydskånska kennelklubben kring att låna utrustning till deras
agility tävling samt rallytävling.

Medlemsstatistik för 2017 ingående medlemsantal per 1/1-17 var 298 medlemmar och utgående
medlemsantal 31/12-17 var 315 medlemmar. Fortsatt högt antal medlemmar och vi ligger nu på
plats 7 över de största klubbarna i Skåne vilket är mycket bra då det är klubbar såsom Malmö,
Helsingborg, Lund m.fl. som ligger före SFBK.

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET
Hundägarutbildningskommittén (HUK)
Kommittén har bestått av Zita Frising (sammankallande), Nilla Lundwall och Ann-Kristin
Jacobsson. Vi har kontinuerlig kontakt via telefon och mail dessutom 3 möten på klubben.
Ansvarig för rallylydnadsverksamheten har varit Zita Frising och Viveka Nilsson. Sedan hösten
ligger agilityverksamheten helt under HUK:
Följande kurser har hållits under året:
Kurs

antal

deltagare

Valp
Valp forts
Vardagslydnad
Lydnad m tävlingsinrikt 1
Lydnad m tävlingsinrikt 2
Rallylydnad Nybörjare
Freestyle
Agility
Spår appell
Specialsök grundkurs
Specialsök forts
BH kurs (IPO)

8
4
5
2
1
3
1
2
1
4
2
1

94
42
47
23
6
33
7
13
10
31
19
9

Totalt:

34

334

Träningsgrupper
Agility
vt
Rallylydnad vt+ht
Lydnad
vt
Freestyle
ht
Öppen träning 1ggr/v vt

Kurser med extern instruktör
Klickerkurs 1
Klickerkurs 2
Tävlingslydnad

1 st 12 deltagare
1 st 10 deltagare
3 st 41 deltagare

Under året har det
varit 3 st Instruktörsmöte
utbildats 2 st allmänlydnadsinstruktörer
utbildats 2 st Skrivare Rallylydnad
instruktörerna har fått boken ”Hur svårt kan det vara”
i samband med FHS hade SFBK uppvisning i Specialsök

Agilitykommittén
Agility kommittén ligger under HUK

Informations- och IT-kommittén
Kommittén har bestått av Clas Jacobsson avseende hemsida och avseende Facebook finns det 4
administratörer för sidan. Administratörer för Facebook är Douglas Sterner, Zita Frising, Viveka
Nilsson och Marie-Louise Kondrup.
Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt så att det finns aktuell och adekvat information
på hemsidan. Facebooksidan har under året använts allt mer för kommunikation med våra
medlemmar och andra medborgare som följer vår sida.
Kontinuerligt under året skickar ordförande/styrelsen ut nyhetsbrev med information till alla
medlemmar som registrerat sin mail adress för att på detta sätt skapa en interaktiv kommunikation.
Kafékommittén
Kommittén har bestått av Ingrid Tillberg, Liz Holmgren och Hanne Helbrink Kaféet har förutom
sin vanliga inköpsverksamhet även tillrett och serverat diverse delikata måltider vid olika
evenemang som t.ex. tävlingar och MH. För klubbens samtliga funktionärer anordnades ”julmingel”
med en mycket god uppslutning.
Under året har kommunen beslutat om ett nytt livsmedelstillstånd. Vår livsmedelsanläggning är nu
placerad i ”risk- och erfarenhetsklass 7B”. Detta är den näst lägsta klassen och innebär att vi har
tillstånd att värma mat och fixa smörgåsar men inte laga till mat från råvaror.

Stugkommittén
Kommittén har bestått av Claes Jacobsson (sammankallande) Göran Tillberg och Stig Hellerstedt.
Klubbstugan har varit uthyrd till Falsterbo Horse Show under de veckor FHS tävlingar pågick.
Regelbunden uthyrning av stugan till bridgeklubb har förekommit under året liksom enstaka
uthyrningar till andra aktiviteter.

Rasutvecklingskommittén (RUK)
Kommittén har bestått av Marie-Louise Kondrup (sammankallande) och Stig Hellerstedt. Under
2017 har mentalbeskrivningar (MH) anordnats vid 7 tillfällen. Det har varit mycket bra uppslutning
våra MH och de blir fulla. Vi har även uppfödare som bokar Uppfödar MH via oss, klubben har ett
mycket gott renommé avseende våra MH. 2017. Stor problematik kring figuranter föreligger
fortfarande vilket också påtalats till distriktsgruppen. Inga nya figurantutbildningar hölls dessvärre
under 2017 varvid SFBK beslutat att själva anordna en figurantutbildning våren 2018. Vi behöver
bli självförsörjande avseende figuranter och detta medför att det troligen blir något färre MH som
klubben arrangerar under 2018 tills utbildningen är klar. Några större investeringar avseende
material för MH är inte gjord dock behövs viss komplettering 2018 vilket är budgeterat för.
Tävlingskommittén
Kommittén har bestått av Claes Jacobsson (sammankallande) och Mats Runfjord, Göran Tillberg.
Mia Kondrup och Björn Carlaby har ingått i gruppen vid behov under verksamhetsåret.
Under 2017 har det varit två lydnadstävlingar och tre brukstävlingar – 1 appell spår och 2
lägre/högre/elit klass sök Det har också arrangerats 2 rallytävlingar under året båda med stor
uppslutning.
Alla tävlingar har förlöpt bra och det har varit nöjda och glada tävlande som känt sig väl bemötta
och välkomna. Domare har varit nöjda med arrangemangen och uttryckt sig positivt kring det sätt vi
arrangerar våra tävlingar.
Det finns även inom detta område ett behov av utbildade tävlingsledare och domare. 1 auktoriserad
tävlingsledare SÖK blev klar hösten 2017.

Utställningskommittén
Kommittén är vilande.
Kommittén för samhällsnyttiga hundar
Kommittén är vilande.

EKONOMI
Klubbens ekonomi är god med ett stort kapital. För verksamhetsåret 2017 gjorde vi en förlust på
drygt 36 000 kronor jämfört med budgeterat – 22 100 kronor (-900 kronor före avskrivningar).
Orsaken till detta är att vi under året investerat i stängsel på vår nya mark. Beslut om detta togs på
medlemsmöte. Vi har dessutom haft högre arrendekostnader på grund av vår nya mark. Detta var
heller inte budgeterat och beslutades på ett medlemsmöte i juni 2017. Att vi trots en stor investering
i stängsel kunnat begränsa underskottet beror framförallt på att intäkterna för kurser varit högre än
förväntat. Det är framförallt valpkurserna som genererat ett extra plus.
Se i övrigt bifogad resultat- och balansräkning.

Måluppfyllelse 2017
1. Säkerställa tillgång till mark för kursverksamhet och tävlingar.
Aktivitet:
Bibehålla och verka för goda relationer med markägarna runt om SFBK.
Fortsatt kontakt med markägare Björn Nilsson kring att arrendera dennes mark.
Fortsatt kontakt med familjen Helgesson för fortsatt arrendering av dennes mark.
Verka för fortsatt goda dialoger med Sydskånska kennelklubben, för att även under verksamhetsåret
2017 få möjlighet att delta på FHS veckan.
Måluppfyllelse: Under verksamhetsåret 2017 har ett aktivt arbete utförts för att säkerställa och
hantera markfrågan. Detta arbete har också gett resultat i form av samarbete med FHS samt arrende
kontrakt på mark som ger klubben tillgång till tre nya appell planer.
Fortsatt gott samarbete har det också varit till Sydskånska kennelklubben och detta samarbete
kommer att fortlöpa in i 2018.
Vidare har det också under 2017 pågått dialoger med Fortifikationsverket kring att säkerställa
tillgången av mark på LV4 för söktävlingar och MH. Detta arbete har mynnat ut i ett avtal mellan
SFBK och Fortifikationsverket kring detta.
Måluppfyllelsen kring detta mål har varit mycket god.
2. SFBK skall arbeta för att attrahera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar.
Aktivitet:
Mentimeter undersökningar kring nöjdheten hos våra medlemmar.
Öppen träningskväll för våra medlemmar.
Medlemskvällar
Föreläsningar och andra hundrelaterade kurser
Instruktörsledd tematimme på öppen träningskväll.
Tävlingsträningsgrupp för klubbens tävlande ekipage.
Aktiviteter för alla raser och förare - alla är välkomna.
Marknadsföra klubben i kommunen
Marknadsföra klubben på sociala medier
Måluppfyllelse: Detta mål är till viss del uppfyllt och till andra delar icke. Vissa aktiviteter har man
provat och sedan avslutat då ex ingen uppslutning fanns, formen inte fungerade eller att det inte
fanns någon instruktör som kunde hålla aktiviteten.
De delar där måluppfyllelse finns är exempelvis medlemskvällar, aktiviteter för alla raser exempel

på detta Nyårsträning, Klicker kurser och träning med extern instruktör i lydnad.
Klubbens Facebook sida har blivit mer aktiv och klubben är sedan senhösten 2017 även aktiv på
Instagram. Man kan alltid göra mer kring att marknadsföra sin verksamhet och det är ett
kontinuerligt arbete som behöver löpa oavsett om det ligger som ett mål.

Träningsgrupp fanns våren 2017 men har inte startat upp igen i lydnad hösten 2017 omtag får göras
under 2018. Träningsgrupp i Rally finns.
Öppen träningskväll är exempel på en aktivitet som provades och sedan lades ner det var sällan det
fanns någon där förutom de som hade lydnadsträning efteråt. Vi behöver vara rädda om våra
instruktörer så därav avslutades denna aktivitet. Skall det finnas en öppen träningskväll behöver vi
fundera vidare kring utformning av denna.
Medlemsundersökning – genomfördes senhösten 2017 med slutdatum 180115 för att kunna få
färska siffror till såväl verksamhetsberättelse som årsmöte. Undersökningen skickades ut i ett
nyhetsbrev med information kring en Menti undersökning digitalt. Det var en rad frågor på en 6
gradig skal som kommer att redovisas i text form här nedan.
Fråga 1
Jag känner mig välkommen när jag kommer till SFBK – 5,1 av 6
Fråga 2
Jag har hittat kurs/kurser för mig och min hund – 4,4 av 6
Fråga 3
Jag är mycket nöjd med de kurser jag gått – 4,8 av 6
Fråga 4
Det är lätt att hitta information på hemsidan - 3,8 av 6
Fråga 5
Jag kan tänka mig att hjälpa till med mer saker på klubben – 4,2 av 6
Fråga 6
Jag kan rekommendera klubben till andra – 5,3 av 6
Naturligtvis kan man alltid önska fler svar 65 av drygt 300 medlemmar ca 20 % av våra medlemmar
har besvarat enkäten. Det var första gången enkäten gick ut och styrelsen får fundera vidare kring
hur man skall öka antalet svarande till 2018.
I det stora hela visar enkäten en hög grad av nöjdhet bland våra medlemmar man kan
rekommendera klubben och man känner sig välkommen var de frågor som kom högst. Det är
mycket positivt och det ska vi absolut jobba vidare med att bibehålla. Andra frågor ligger lägre
vilket indikerar att vi kanske behöver sätta detta som mål för 2018 att arbeta vidare med.

Måluppfyllelse: Det har varit ett aktivt arbete under året att utifrån detta mål bibehålla befintliga
medlemmar samt att attrahera nya. Klubben har drygt 300 medlemmar vilket gör att vi hamnar på
en 7:e plats i Skåne avseende medlemsantal. Före finns klubbar som Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona och Ystad dvs mycket större orter än där SFBK har sitt upptagningsområde. Det finns
också en stor konkurrens i detta område av både privata aktörer och andra klubbar. Måluppfyllelsen
rörande detta mål är god men detta är en fråga som man alltid behöver jobba med oavsett om det är
ett mål.
3. Arbeta för att öka antalet funktionärer och instruktörer.
Aktiviteter:
Belöningssystem för instruktörer och funktionärer.
Anordna egna instruktörs-och funktionärsutbildningar – sfbk står som arrangör.
Måluppfyllelse: Detta är ett mål som återkommer år efter år och ja vi har blivit fler men vi blir
gärna ännu fler.
Belöningssystemet är fortfarande under arbete det är svårt att hitta ett bra system och styrelsen
arbetar vidare med detta in i 2018.
Klubben har inte arrangerat egna utbildningar under 2017 – MH figurantutbildning blir våren 2018
och det startade en grundmodul i Malmö där vi tre nya instruktörer deltar.
_________________________________
Falsterbo den 16 januari 2018
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