
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 



Styrelsen för Skanör-Falsterbo BK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande Klas Widén 
 
Vice ordförande Jonas Arkestad 
 
Kassör Göran Tillberg 
 
Sekreterare Pia Hallerby  
 
Ledamöter Peter Persson, Agneta Nilsson och Helen Rosenqvist 
 
 Suppleanter Ingulf Clementson (t.o.m. 20/9) och Håkan Sjöstedt 
 
Ordinarie revisorer har varit Ola Kullengren och Josefin Ögaard 
  
Revisorssuppleanter Bodil Wernquist och Pernilla Hanserup 
 
Valberedningen har bestått av sammankallande Stig Hellerstedt samt ledamöterna Ulf 
Svensson och Viveca Edblad 
 
STYRELSEN 
 
Styrelsen har under året hållit ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet samt 
ett ordinarie möte varje månad med undantag för juli/augusti. Styrelsen har utöver det haft 
kontakt via telefon och e-post när så har bedömts nödvändigt. 
Styrelsen har också gjort medlemsutskick via e-post till alla medlemmar vid några tillfällen 
under verksamhetsåret. Denna e-post har innehållit information kring verksamheten. 
Klubben var representerad vid SBK Skånes Distrikts årsmöte under året. 
På grund av Corona har inga medlemsmöten genomförts under året, detta i enlighet med 
generella dispenser från SBK och SKK. 
Förhandlingar har förts med Falsterbo Horse Show och nya markavtal för våra västra 
träningsplaner har tecknats. 
Då den traditionella julfesten för klubbens funktionärer måste ställas in detta år, kallade 
istället Klas Widén och Göran Tillberg samtliga aktiva funktionärer till en Coronasäker 
julklappsutdelning på terrassen den 15/12 på kvällen. Julklappen bestod av en korg med 
diverse julgodis. 
Året 2020 har på grund av Coronapandemin inte varit likt något annat år i klubbens historia, 
några funktionärer har haft mindre att göra än vanligt, medan kursadministratören och våra 
instruktörer har genomfört väsentligt många fler kurser än vanligt och vi kan inte nog tacka 
dem för deras uppoffrande insatser under året.  
Medlemsstatistik för 2020 - ingående medlemsantal var 357 och utgående medlemsantal 433, en 
ökning med 76 medlemmar eller 21% vilket är mycket glädjande.  



KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET 
 
Hundägarutbildningskommittén (HUK) har bestått av Zita Frising och Nilla Lundwall som har haft 
kontinuerlig kontakt via möten, telefon och e-post. 
 
Ansvariga för rallyverksamheten har varit Zita Frising och Viveka Nilsson. Agilityverksamheten har 
bedrivits med Robin Gringelstam som huvudansvarig. Nosework/specialsök har bedrivits med Pernilla 
Hansson som huvudansvarig. 
 
Inga tävlingar har under året genomförts i rallylydnad eller i agility. 
Ett officiellt nosework doftprov i samtliga klasser genomfördes 200201 med 13 deltagare samt en 
officiell TSM klass 1 tävling med 15 deltagare. 200807 arrangerades också en inofficiell tipsrunda med 
nosework. 
 
Under året har tre nya instruktörer genomgått utbildning i SBK:s regi. 
 
Följande kurser har hållits under året: 
 
 

SFBK kurser 2020       
Kurser 2020 Våren Jan-juni Hösten Juli-dec Summa Summa 

Kurs 
Ant 
kurser 

Ant 
ekipage 

Ant 
kurser 

Ant 
ekipage kurser ekipage 

Valp 5 52 9 97 14 149 
Unghundskurs 2 18 4 43 6 61 
Vardagslydnad 2 19 1 13 3 32 
Rallylydnad nybörjare 1 7 2 16 3 23 
Rallylydnad fortsättning 1 9 1 9 2 18 
Rallylydnad fortsättning 2     1 9 1 9 
Rallylydnad träningsgrupp 1 9 1 9 2 18 
Spår appell 1 11 1 10 2 21 
Spår special 1 7   1 7 
Lydnad 1 1 8 1 15 2 23 
Lydnad 2 1 9   1 9 
Lydnad/Bruks träningsgrupp 1 10 1 10 2 20 
Lydnad träningsgrupp (Björn) 1 6   1 6 
Specialsök/Nose Work grundkurs 1 6 5 32 6 38 
Specialsök/Nose Work fortskurs 1 8   1 8 
Nose Work träningsgrupp 1 9 1 9 2 18 
Freestyle     1 8 1 8 
Agility steg 1 1 9 1 7 2 16 
Agility steg 2     1 7 1 7 
Agility steg 3     1 10 1 10 
Klickerkurs     1 16 1 16 
Agility träningsgrupp         
Totalt 22 197 33 320 55 517 

 

 



Rallylydnadskommittén ligger för närvarande under HUK. 
 
Agilitykommittén ligger för närvarande under HUK. 
 
Informations- och IT-kommittén har bestått av: 
Hemsidan vilken genom Göran Tillberg uppdateras kontinuerligt så att det finns aktuell och adekvat 
information. 
Facebooksidan har under året använts för kommunikation med våra medlemmar och andra som följer 
vår sida. Administratörer har varit – Douglas Sterner, Pia Hallerby, Viveka Nilsson, Mia Kondrup och 
under en del av året Pernilla Hansson. 
Kontinuerligt under året skickar ordförande/styrelsen ut nyhetsbrev via Medlem online, med 
information till alla medlemmar som registrerat sin mailadress för att på detta sätt skapa en interaktiv 
kommunikation. 
 
Cafékommittén har bestått av Peter Persson och Lena Hörnstedt-Persson. På grund av många inställda 
evenemang under året har verksamheten varit låg, men det som skett har varit uppskattat. 
 
Stugkommittén har bestått av Håkan Sjöstedt (sammankallande) och Stig Hellerstedt.  Ingen uthyrning 
av klubbstugan till Falsterbo Horse Show under 2020 då evenemanget blev inställt. Regelbunden 
uthyrning av stugan till bridgeklubb har förekommit under året. Klubbstugan har i sin helhet blivit 
ommålad utvändigt, liksom prispallar och bänkar. Under städdagen 11/10 kastades en hel del bråte på 
vinden och på kontoret samt även en del slitna gamla möbler. En björk har fällts och stubbfrästs söder 
om klubbstugan, som en förberedelse för en flyttning av agilityförrådet så att det kan placeras i 
öst/västlig riktning. Detta dels för att komma bort från närheten till den yttre elcentralen och dels för 
att komma bort från den av kommunen planerade cykelbanan.   
 
Markkommittén har bestått av Ulf Svenson. Kommittén arbetar huvudsakligen med finklippning runt 
klubbstuga och träningsplaner samt kontakter med våra markentreprenörer. 
 
Rasutvecklingskommittén (RUK) har bestått av Klas Widén. Under 2020 har inte arrangerats några MH. 
En utbildningsweekend för nya figuranter blev inställd på grund av Corona. Nya regler för hur en MH-
bana skall se ut har utfärdats och nya redskap för att möta dessa regler har köpts in. 
 
Tävlingskommittén (TK) har bestått av Klas Widén (bruks) och Björn Carlaby, Helene Lindeblad och 
Sofia Möller (lydnad). 
Under 2020 har det inte genomförts några lydnadstävlingar eller brukstävlingar, dels på grund av för 
lågt deltagarantal och dels på grund av Corona. 
Det finns framtida behov av utbildade tävlingssekreterare och tävlingsledare. 
 
Utställningskommittén vilande. 
 
Kommittén för samhällsnyttiga hundar vilande. 
 
Medaljkommittén har bestått av Klas Widén och Göran Tillberg. Några möten har av Coronaskäl inte 
kunnat genomföras. Eventuella utmärkelser får skjutas upp tills det går att avhålla ett fysiskt årsmöte. 



EKONOMI 

Klubbens ekonomi är fortsatt god med ett stort eget kapital. För verksamhetsåret 2020 gjorde vi 
en förlust på 76 205,86 kronor jämfört med ett budgeterat underskott på 76 300 kronor. 

Vinsten före avskrivningar uppgick till 6 294,14 kronor. I årets avskrivningar på 82 500 kronor ingår en 
extra avskrivning om 6 300 kronor på maskiner och inventarier. 

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

Måluppfyllelse 2020 
 
Följande mål beslutades vid årsmötet.  

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

Aktiviteter: Information vid exempelvis en medlemskväll, från befintliga instruktörer och funktionärer 
om vad uppdraget innebär. 

Måluppfyllelse: Vi har ett fortsatt högt kursdeltagande och ett brett utbud av kurser. Många av våra 
medlemmar går flera kurser. Medlemskväll har inte kunnat genomföras på grund av Corona.  
Målet är delvis genomfört. 

2. Fortsatt arbete med att aktivera medlemmar för att bli instruktörer, funktionärer eller 
kommittémedlemmar. 

Aktiviteter: Information från befintliga instruktörer om vad uppdraget innebär. 

Måluppfyllelse: Vi har värvat åtta nya MH-figuranter, vilka tyvärr inte kunnat utbildas detta år på 
grund av Corona. Tre nya instruktörer har utbildats under året. Behovet av nya tävlingsledare och 
tävlingssekreterare kvarstår. 
Målet är delvis genomfört. 

 



 
 
 

Skanör Falsterbo 5 januari 2021 
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Klas Widén Jonas Arkestad 

Ordförande Vice ordförande 
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Göran Tillberg Pia Hallerby 

Kassör Sekreterare 
 
 

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

Agneta Nilsson Peter Persson 

Ledamot Ledamot 
 
 

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

Helen Rosenqvist  

Ledamot  


