
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                            VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

  

  

  

  

  



  

Styrelsen för Skanör-Falsterbo BK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019.   

  

Årsmötet för SFBK ägde rum onsdagen den 20 februari 2019   

  

Vid årsmötet förrättades val enligt nedan och styrelsen har haft denna sammansättning för 
verksamhetsår 2019. 

Ordförande Marie-Louise Kondrup  

Vice ordförande Claes Jacobsson tom augusti 2019 

Kassör Göran Tillberg  

Sekreterare Lotta Ekvall  

Ledamot Ulf Svensson 

Ledamot Douglas Sterner  

Ledamot Peter Svensson    

Suppleant Pia Hallerby  

Suppleant Jonas Arkestad  

Vice ordförande Claes Jacobsson avgick under verksamhetsåret varpå vid medlemsmötet i oktober 
Douglas Sterner valdes in som vice ordförande under resterande styrelseperiod. 

Revisorer 2019 har varit:  Ordinarie revisor Ola Kullengren Ordinarie revisor Josefin Ögaard 
Revisorssuppleant Bodil Wernquist Revisorssuppleant Pernilla Hanserup    

Valberedning 2019 var dessvärre en fråga som dröjde till medlemsmöte i juni 2019 innan den kunde 
bemannas. Valberedningen är sammansatt enligt följande:  Sammankallande Stig Hellerstedt, 
Ledamot Jessica Laxen och Ledamot Viveca Nilsson  

STYRELSEN      

Styrelsen har från årsmötet 2019 till och med januari 2020 hållit ett konstituerande 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.   



Belysning har varit ett fortsatt centralt ämne även 2019. Belysning såväl nere vid klubbstugan som 
vid de nya markerna är löst under verksamhetsår 2019. Hemsidan och ett bra anmälningsformulär 
har också varit andra viktiga och centrala frågor som styrelsen arbetat med under verksamhetsåret. 
Och en ny hemsida kunde äntligen lansera under senhösten 2019.  

Medlemsstatistik för 2019 ingående medlemsantal per 1/1–19 var 329 medlemmar och utgående 
medlemsantal 31/12–19 var 357 medlemmar.  Fortsatt högt antal medlemmar och vi ligger nu på 
plats 4 över de största klubbarna i Skåne, vilket är mycket bra då det är klubbar såsom Malmö, 
Helsingborg, Lund som ligger före SFBK.  

 

KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET     

 

Hundägarutbildningskommittén (HUK) Under perioden januari till slutet av maj låg detta arbete på 
styrelsen som arbetade på att få HUK bemannat igen. HUK har sedan slutet av maj bestått av Zita 
Frising och Nilla Lundwall. Vi har kontinuerlig kontakt via möte, telefon och mail. 

Ansvariga för rallyverksamheten har varit Zita Frising och Viveka Nilsson. Agilityverksamhet med 
kurser har kommit igång under året och det är vi mycket glada för. 

Under året har 2 instruktörer gått utbildning i SBK:s regi. 

Vi arrangerade en fortbildningsdag Läsa Hund med David Selin i början på mars. 

 Följande kurser har hållits under året: 

  

  

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

KURSER 2019     VT Ekipage HT Ekipage 
Valp     2 22 3 38 
Valp 
f./Unghund     2 23 2 23 
Vardagslydnad     2 24 2 17 
Rally nyb.     2 23 2 18 
Rally f.     0  0 1 9 
Rally trgr.     1 9 1 9 
Spår nyb.     1 10 1 9 
Spec sök g.     1 9 2 12 
Lydnad 1     1 12 1 10 
Freestyle       1 6 
Tävlingslyd. 
Trgr.     1 6  1 8 
Agilty steg 1   2 20 2 16 
 Agilty steg 2         1   11 
TOTALT     15 152 20 175 



 

 

Agilitykommittén    Agility kommittén ligger under HUK       

Informations- och IT-kommittén    Kommittén har bestått av Clas Jacobsson avseende hemsida fram 
till hösten 2019 därefter var det olika medlemmar i styrelsen som förde vidare kontakterna avseende 
hemsidan.  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. Klubben har under verksamhetsåret 
2019 försökt att i allt större utsträckning använda även Facebook som en kommunikationsväg ex 
avseende information kring vad som händer, inlägg från kurser och evenemang i kalendern 

Under 2019 kan man se en fortsatt 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. 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). Klubben har under 
2019 arrangerat MH en helg på våren och vid ett tillfälle under hösten.    

Tävlingskommittén (TK) Kommittén har bestått av Mia Kondrup och Ulf Svensson,      

Under 2019 har det varit genomförts 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. Under 2018 
startade en medlem domaraspirantutbildning och blev klar domare 2019 ytterligare en medlem 
startade domaraspirantutbildning 2019 och är godkänt på det teoretiska provet inväntar praktiskt 
prov.       

Utställningskommittén    Kommittén är vilande.     

Kommittén för samhällsnyttiga hundar    Kommittén är vilande.    

 



 

 

EKONOMI  

 Klubbens ekonomi är god med ett stort kapital. För verksamhetsåret 2019 gjorde vi en vinst på 
225,70 kronor jämfört med budgeterat 0 kronor.  

Vinsten före avskrivningar var 102 889,70 kronor. I årets avskrivning på 102 664 kronor ingår en extra 
avskrivning, 18 000 kronor, på maskiner och inventarier samt en avskrivning på datorer på 8464 
kronor   

Se i övrigt bifogad resultat- och balansräkning som finns att hämta på hemsidan.         

 

Måluppfyllelse 2019 

1. Mäta frekvensen av nyttjande av belysningen på de nya planerna som underlag för att beslut 
inför att utöka belysning på hela ena planen.  

Aktivitet: Mäta antal kurser som går uppe på nya planerna under den mörkare delen av året Mäta 
hur många medlemmar som själv är uppe och tränar och nyttjar belysningen.  

Måluppfyllelse: Då de nya planerna nyttjats väldigt lite av medlemmar (under den mörka delen av 
året) gör styrelsen bedömningen att nuvarande belysning är tillräcklig. Målet är genomfört till 100%. 

2. Utarbeta ett belöningssystem för instruktörer och funktionärer under verksamhetsåret 2019  

Måluppfyllelse: Dialog med instruktörer kring önskemål av ersättningsform genomfördes våren 
2019. Ett underlag för belöningssystem är framtaget under 2019 och kommer att implementeras 
under verksamhetsår 2020. Målet är genomfört till 100%. 

3. Implementera ny hemsida, kalendarium samt anmälningsformulär under verksamhetsåret 2019  

Måluppfyllelse: Ny hemsida är införd med anmälningsformulär och ett online kalendarium finns 
också på hemsidan. Målet är genomfört till 100 %. 

4. Fortsätta arbetet med att bibehålla nöjda kunder och ett gott utbud av hundaktiviteter för våra 
medlemmar  

Aktiviteter: Exempelvis - öppen träningskväll – onsdagar, medlemskvällar, föreläsningar, bra utbud av 
kurser. 

Måluppfyllelse: Vi har ett fortsatt högt kursdeltagande och ett brett utbud av kurser. Många av våra 
medlemmar går flera kurser. Medlemskväll har genomförts med föreläsning av veterinär. Målet är 
genomfört till 100 %.  

 

 

 

 

 



 

 

Skanör Falsterbo 20 januari 2020  

  

 

 ….............................................   …..............................................................   

Marie-Louise Kondrup       Douglas Sterner   

Ordförande           Vice ordförande      

  

  

  

…............................................   …..............................................................  
  

Göran Tillberg       Lotta Ekvall      

Kassör         Sekreterare         

  

  

….......................................................   …........................................................  

Ulf Svensson          Peter Persson 

Ledamot            Ledamot      

  

    

…......................................................   ….......................................................  

Pia Hallerby       Jonas Arkestad 

Suppleant           Suppleant 


