VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för Skanör-Falsterbo BK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018

Årsmötet för SFBK ägde rum onsdagen den 21 februari 2018.

Vid årsmötet förrättades val enligt nedan och styrelsen har haft denna sammansättning för
verksamhetsår 2018.
Ordförande Marie-Louise Kondrup
Vice ordförande Claes Jacobsson
Kassör Göran Tillberg
Sekreterare Lotta Ekvall Ledamot Stig Hellerstedt
Ledamot Douglas Sterner
Ledamot Emma Svensson
Suppleant Ulf Svensson
Suppleant Hanne Hellbrink

Revisorer 2018 har varit: Ordinarie revisor Ola Kullengren Ordinarie revisor Josefin Ögaard
Revisorssuppleant Bodil Wernquist Revisorssuppleant Pernilla Hanserup
Valberedning 2018 har varit: Sammankallande Björn Carlaby Ledamot Petra Lundgren och Ledamot
Pia Hallerby
STYRELSEN
Styrelsen har från årsmötet 2018 till och med januari 2019 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 Distriktsårsmöte och
distriktsmöte under året.
Markfrågan har detta året inte varit en lika central fråga för styrelsen som övriga verksamhetsår.
Däremot har belysning varit det som varit ett centralt ämne. Belysning såväl nere vid klubbstugan
som vid de nya markerna. Hemsidan och ett bra anmälningsformulär har också varit andra viktiga och
centrala frågor som styrelsen arbetat med under verksamhetsåret. Avseende hemsida så är en
person kontrakterad för att hjälpa styrelsen i detta arbete och även med anmälningsformulär arbetet
kommer dock inte att stå klart förrän in i 2019.
Medlemsstatistik för 2018 ingående medlemsantal per 1/1 2018 var 315 medlemmar och utgående
medlemsantal 31/12 2018 var 332 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 och det har tillkommit två nya instruktörer
inom agilty under hösten 2018 så vi räknar med att komma igång med agilty igen under 2019
Följande kurser har hållits under året:

KURSER 2018

VT Ekipage

HT Ekipage

Valp

3

31

5

61

Valp f.

2

18

2

28

Vardagslydnad

1

7

1

11

Rally nyb.

2

14

1

9

Rally f.

0

1

5

Rally trgr.

1

9

1

6

Rally de Lyx

1

11

0

Spår nyb.

1

13

1

Spår f.

1

9

0

Spår spec.

0

Spec sök g.

1

Spec sök f.
Lydnad 1

10

1

8

9

1

14

1

12

0

1

10

1

10

Lydnad 2

1

11

0

Freestyle

1

5

1

Freestyle trgr.

1

8

0

Klicker 1

1

11

0

Tävlingslyd. Trgr.

0

Föreläsning JG

1

54

0

20

232

17

TOTALT

1

9

8

179

Kurser med extern instruktör
Det har även under 2018 anordnats lydnadshelger med Anders Kjernholm, klickerkurs med Ida
Lindgren.
Under året har det varit instruktörsmöte vår och höst däri emellan finns det mailkontakt vid behov

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, Pia Hallerby 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. Under 2018 kan man se en tendens att
Facebook sidan blir allt mer aktiv. Kontinuerligt under året skickar ordförande/styrelsen ut
nyhetsbrev med information till alla medlemmar som registrerat sin mailadress för att på detta sätt
skapa en interaktiv kommunikation.
Kafékommittén
Kommittén har bestått av Peter Persson, Lena Hörnstedt-Persson och Liz
Holmberg. Ingrid Tillberg och Hanne Hellbrink avgick under verksamhetsåret. 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.
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) ingår numera under Tävlingskommittén (TK). Det har inte varit
några MH under verksamhetsåret 2018
Tävlingskommittén (TK) Kommittén har bestått av Mia Kondrup (sammankallande), Ulf Svensson,
Zita Frising och Björn Carlaby
Under 2018 har det varit två lydnadstävlingar och två brukstävlingar 1 appell spår och 1elit klass sök
som dessvärre ställdes in för få tävlande. 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 domar aspirant på började sin utbildning våren -18 och 1
domar aspirant påbörjade utbildning vinter -18/19

Utställningskommittén Kommittén är vilande.

Kommittén för samhällsnyttiga hundar Kommittén är vilande.

EKONOMI
Klubbens ekonomi är god med ett stort kapital. För verksamhetsåret 2018 gjorde vi en vinst på drygt
32 000 kronor jämfört med budgeterat – 13 600 kronor. Vinsten före avskrivningar var drygt 108 000
kronor. Avskrivningarna har ökat från 21 200 kr per år till 76 200 kr per år beroende på investeringar i
värmepump, belysning och staket. Orasken till att vi trots stora investeringar gått med vinst beror på
det stora antalet kurser under hösten.
Se i övrigt bifogad resultat- och balansräkning.

Måluppfyllelse 2018

1. SFBK skall arbeta för att underlätta för våra medlemmar att lätt kunna hitta information
om kurser eller aktiviteter
•

Aktivitet:

•

Ny hemsida

•

Mer information på Facebook och Instagram så att det är lättare att hitta våra aktiviteter

•

Kalendarium på hemsidan så att man kan se vilka aktiviteter som finns och kurser.

•

Nytt anmälningsformulär för kurser kopplat till hemsidan

Måluppfyllelse: Vi har under verksamhetsåret inte nått ända fram vad gäller detta mål. Ny
hemsida, kalendarium och anmälningsformulär blev inte klart under 2018 men arbetet är på
gång nu och person för arbetet är kontrakterad. Varvid delar av detta mål kommer att följa
styrelsens arbete in i verksamhetsår 2019.
Avseende att klubben skall synas mer på sociala medier såsom Instagram och Facebook har
verksamheten i detta avseende uppnått denna del av målet. Det är en mycket större aktivitet på
klubbens Facebook sida under 2018.

•

2. SFBK skall arbeta för att våra medlemmar hittar ett bra utbud av kurser och aktiviteter
för sig och sin hund.

•

Aktivitet:

•

Mentimeter undersökningar kring nöjdheten hos våra medlemmar.

•

Fråga medlemmar vilken typ av kurs man vill ha

•

Medlemskvällar

•

Föreläsningar och andra hundrelaterade kurser

Måluppfyllelse: Även detta år ser vi en hög grad av deltagande på våra kurser och ett stort utbud
av olika typer av kurser för våra medlemmar. En mentimeterundersökning kommer att redovisas
på årsmötet avseende kundnöjdhet. Verksamheten har en hög grad av måluppfyllelse avseende
detta mål och arbetar kontinuerligt för att bli bättre
3. SFBK skall arbeta för att bibehålla att våra medlemmar känner sig välkomna och
rekommenderar klubben samt öka antalet medlemmar som svarar på enkäten 2018.
Aktiviteter:
Mentimeter undersökning en gång per år.
•

Belysning på vår mark så att man kan tända året runt, vid klubbstugan.

•

Undersöka möjligheterna att även sätta belysning på den ”nya” marken som vi arrenderar.

Måluppfyllelse: Hög grad av måluppfyllelse. Belysning finns såväl på nya marken som vid klubbstugan
och man kan som medlem själv tända utifrån. Avseende mentiundersökningen kommer denna att
redovisas på årsmötet avseende att känna sig välkommen och kundnöjdhet.

4. SFBK skall arbeta för att få Belöningssystem för instruktörer och funktionärer.
•

Aktivitet: Upprätta och implementera ett belöningssystem för instruktörer och funktionärer

Måluppfyllelse: Verksamheten har en låg grad av måluppfyllelse. Det finns ännu inget beslut kring
belöningssystemet och det är också svårt att sätta regelverket kring detta. Detta mål kommer att
följa styrelsen in i verksamhetsår 2019.
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