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Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
22. Mötets avslutande.

Hjo Brukshundklubbs verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Diana Bjurström (tom 2021-11-122)
Vice ordförande: Johanna Hannerfors (tom2021-08-30)
Maria Wetterlid (from 2021-11-11)
Sekreterare: Anne Lönnberg
Kassör: Annica Berndt
Ledamot: Susanne Lundgren (tom 21-11-11)
Ledamot: Inger Aamodt (tom 21-11-12)
Ledamot: Maria Fransson (tom 21-11-13)
Ledamot: Maria Loberg (tom 2021-07-07)
Suppleant: Tobias Landin (tom 21-11-22)
Suppleant: Maria Dessau (tom 21-11-12)
Suppleant: Anton Larsson
Revisorer: Dane Bergbom och Elisabeth Green-Rydén
Revisorssuppleanter: Lena Persson
Valberedning: Conny Kling (tom 21-11-14)
Ida Johansson (tom21-07-09)
Karolina Hellqvist (tom 21-11-09)

Kommittéansvariga:
Kommittéer beslutades 21-11-29 p.g.a. att man inte fattat beslut tidigare för 2021
Utbildning: Diana Bjurström (tom 21-11-12) - Åsa Öberg (from 21-11-29)
Tävling: Vakant
Tjänstehund: Eva Harrysson
Rasutveckling: Carina Johansson (tom 21-11-12) - Elin Karjalainen (from 21-11-29)
Utställning: Diana Bjurström (tom 21-11-12) - Elin Karjalainen (from 21-11-29)

(From 21-11-29 beslutades att sammanslå RUS och utställning där Elin Karjalainen är
ansvarig.)
Agility: Elin Ahlin (from 21-11-29)
Fastighet: Agne Johansson (from 21-11-29)
Kök /Inköp: Eva Arnell (from 21-11-29)
Aktivitetskommittén: Ulrika Johansson Röed (from 21-11-29)
Nosework/Specialsök: Carina Johansson (from 21-11-29)
Bingolotto och Freestyle/Treiball kommittéerna beslutar styrelsen att lägga ner.
Hemsidan: Diana Bjurström (tom 21-11-11)
Arbetsgrupp för hemsidan: Lyhn Harrysson och Elin Ahlin (from 21-11-11)
Medlemmar:
Hjo Brukshundklubb hade vid årets slut 225 st. medlemmar.
Möten:
11 protokollförda styrelsemöten (samtliga har varit beslutsmässiga).
Revisorerna har deltagit vid ett av dessa möten.
Representant från valberedningen har deltagit vid ett av dessa möten.
Årsmöte 2021-02-20
1 medlemsmöte 2021-11-11
Under året:
För 2021 planerade styrelsen för följande:
-

10 styrelsemöten
2 medlemsmöten med tema
1 årsmöte
1 inofficiell hundutställning
1 inofficiell lydnadstävling
1 inofficiell biathlontävling
Utbildning av instruktörer
Deltagande på slöjdmässan
Vaktuppdrag
Ungdomsgrupp
Tävling i Specialsök

På grund av corona-pandemin har många av de planerade aktiviteterna inte kunnat
genomföras. Samtliga inplanerade tävlingar fick ställas in, vårt deltagande på slöjdmässan
samt vaktuppdragen ställdes in.
Vid medlemsmötet i november skedde Fyllnadsval av vice ordförande och en ledamot
Instruktörsutbildningar har arrangerats i distriktet, 3 medlemmar från klubben har gått och
avtal finns.
27 kurser har genomförts varav 18 stycken i privat regi.
Fyra Instruktörer deltog i Utbildning gällande Raskunskap under två dagar den 27 och
28 november. (Ewa Harrysson, Elin Ahlin, Maria Ahlin, och Carina Johansson)
Fyra ekipage från klubben som går utbildning till Räddningshund
(Tobias Landin, Anton Ahlner, Elin Ahlin och Sandra Hult.
Tipspromenad anordnades under Hundens vecka.
Det har under ett par års tid funnits ett bonussystem för insatser av styrelse och instruktörer
ersättning kan tas ut i kursverksamhet alternativ något annat hundrelaterat
Vi har sålt hushåll-toapapper från Sverige supporten.
På Nyårsafton skedde organiserad Hundpromenad med Korvgrillning.
Samtliga planerade styrelsemöten har gått att genomföra, under våren skedde mötena
digitalt via Zoom men även utomhus, inga medlemsmöten under våren, ett Medlemsmöte
den 11:e november.
Hemsidan:
Under 2021 har hemsidan uppdaterats regelbundet med aktiviteter och
information från styrelsen och kommittéerna. Facebook har också använts
flitigt för att få ytterligare spridning av klubbens aktiviteter och för att
synliggöra verksamheten.
Hemsidan är under revidering sedan november-21
Fastighet:
Klubben drabbades tyvärr av ännu två inbrott under 2021 Styrelsen har under året vidtagit
flera åtgärder för att stärka upp säkerheten och förhindra framtida inbrott.
Övervakningskamera som är kopplad till tre medlemmar.
Strålkastare med rörelsedetektorer är installerat
Grusgången fram till stugan är utgrävd och grusad.
Mossan på taket har tagits bort av kommunen.
Klubben anordnade en städdag 29 maj, höstens städdag ställdes in 21-11-27
Klubbhuset har hyrts ut vid några tillfällen, samt en helg med extern instruktör.

Ekonomiskt utfall 2021

Hjo Brukshundklubb bedrivs helt ideellt och hela verksamheten är beroende
av att våra medlemmar ställer upp och ger av sin tid. Styrelsen vill därmed
avslutningsvis rikta ett STORT TACK till alla som deltagit i klubbens
verksamhet under 2021!

Hjo den 27 januari 2022:

_____________________________

_____________________________

Diana Bjurström (tom 21-11-11)

Johanna Hannerfors (tom 21-08-30)

Ordförande

Vice ordförande

_____________________________

_____________________________

Maria Wetterlid (From 21-11-11)

Anne Lönnberg

Vice ordförande

Sekreterare

_____________________________

_____________________________

Annica Berndt

Inger Aamodt (tom 211112)

Kassör

Ledamot

_____________________________

_____________________________

Susanne Lundgren (From 21-11-11)

Maria Fransson (tom 21-11-13)

Ledamot

Ledamot

_____________________________

_____________________________

Maria Loberg (tom 21-07-07)

Tobias Landin (tom 21-11-22)

Ledamot

Suppleant

_____________________________

_____________________________

Maria Dessau (tom 21-11-12)

Anton Larsson

Suppleant

Suppleant

Hjo Brukshundklubbs verksamhetsplan 2022 och 2023
Vi skall vara en aktiv organisation:
Vi vill att alla hundägare oavsett hundras eller mål med sitt hundägande skall
känna att man har en plats i Hjo Brukshundklubb. Vårt mål är att klubben skall
vara det självklara alternativet för den nyblivne hundägaren.
Vi strävar efter att ha en stabil kursverksamheten för att öka medlemsantalet
och hålla meningsfulla hundaktiviteter med olika intresseinriktningar för att
minska medlemsgenomströmningen.
Klubbens styrelseledamöter och kommittémedlemmar skall kontinuerligt
utbildas i föreningskunskap samt SBK:s värdegrund.
Klubbens policy mot kränkande behandling skall utvecklas och konkretiseras.
En handlingsplan och tydlig arbetsgång för konflikthantering skall upprättas.
Klubben skall representeras vid möten och konferenser i distriktet.
Vi skall ha fortsatt nära kontakt och samarbete med andra klubbar, distriktet,
organisationer och myndigheter.

Vi skall sprida kunskap om hunden:
Klubben skall genom sin kursverksamhet sprida kunskap om hundens vård,
beteenden, fostran och utbildning och därigenom verka för ett sunt och aktivt
liv för hundar och hundägare.
Vi har som mål att kunna erbjuda alla som vill gå kurs inom den grundläggande
hundutbildningen en plats vid kursverksamhet som startas upp kontinuerligt
minst ett par gånger/år.
Utöver detta vill vi i mån av resurser kunna erbjuda hundägarna fortbildning i
SBK:s specialgrenar, t.ex. spår, agility, lydnad m.m.

Vi skall öka vår kunskap om hunden:
Vi skall hålla oss uppdaterade om de nya forskningsrön om hundar som hela
tiden kommer. Vi skall följa de dokument och den dressyrpolicy som SBK
initierat angående hundhållning och hålla klubbens funktionärer uppdaterade
om dessa.
Vi skall kontinuerligt fortbilda våra funktionärer samt se till att nya utbildas.

Vi skall ha hundar i människans tjänst:
Vi skall fånga upp lämpliga ekipage och förmedla kontakter så att dessa kan
utbildas till att användas i människans tjänst t.ex. som patrull- eller
räddningshundar. Vi skall ge befintliga och nya ekipage träningsmöjligheter så
att de kan utvecklas.

Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar:
SBK:s prov- och tävlingsverksamhet sker i första hand med syftet att utröna
hundars sundhet och funktionsduglighet.
Om intresse finns i klubben så ställer vi oss positiva till att skicka medlemmar
på utbildning till domare och provledare för uthållighetsprov.

Vi ska synliggöra vår klubb och vår organisation:
Klubbens hemsida och Facebooksida ska uppdateras regelbundet.
Vi ska delta vid olika lokala evenemang.
Vi ska ha kontakt med Hjo Tidning och andra lokala tidningar samt Hjo
kommun så att de uppmärksammar och skriver om vår klubb och våra
aktiviteter.

Utbildningskommitténs verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Åsa Öberg
Under året har många kurser erbjudits genom Hjo Brukshundklubb.
Klubben har även fått tre nya allmänlydnadsinstruktörer.
Malin Rydén
Elin Ahlin
Maria Ahlin
OBS! Kurserna är endast en uppskattade utefter Studiefrämjandets dokumentation och mail fr
tidigare ordförande.
Endast uppskattade antal kurstillfällen och antal deltagare.
12 kurser via ideella instruktörer:
4 valpkurser
4 unghundskurser
4 specialkurser (vilt-, appell-, agilitykurser)
(rimlig intäkt för kursavgifter torde vara ca 48500 kr)
18 kurser via avtalsinstruktör 6 ggr o 6 delt
2 valpkurser = 6000 kr
2 lydnadskurser = 6000 kr
1 Rallylydnadskurs =3000 kr

12 specialsökskurser (6 ggr 6 delt = 36000 kr)
1 prova på brukskurs = 3000 kr
summa kursintäkter via avtalsinstruktör ca 54000 kr
Utgift avtalsinstruktörer ca: 50000 kr

Utbildningskommitténs verksamhetsplan 2022 och
2023
Intäkter beräknas genom att varje kurs kostar 100 per tillfälle (en kurs med 6 tillfällen kostar alltså
deltagaren 600 kr). I budgeten har deltagarantalet dragits ner med en deltagare för att inte göra för
stor glädjekalkyl.
Under året 2022 beräknas följande kurser (med beräknad intäkt) kunna erbjudas:
VT
1 valpkurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
1 grundkurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
2 fortsättningskurser, 6 ggr o 5 delt. = 6000 kr
1 belöningskurs, 3 ggr o 6 delt = 2100 kr
1 agility nybörjarkurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
1 agility fortsättningskurs, 5 ggr o 5 delt = 2500 kr
1 apporteringskurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
1 viltspårskurs, 5 ggr o 5 delt = 2500 kr
1 personspårsintroduktion 3 ggr o 5 delt = 1500 kr
beräknad intäkt för klubben VT 2020 = 26600 kr
HT
2 valpkurser, 6 ggr o 5 delt. = 6000 kr
2 fortsättningskurser, 6 ggr o 5 delt. = 6000 kr
1 rallylydnadskurs, 6 ggr o 5 delt. = 600 kr (3000 kr – arvode avtalsinstruktör 2400 kr)
1 agility nybörjarkurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
1 agility fortsättningskurs, 5 ggr o 6 delt = 3000 kr
1 apporteringskurs, 6 ggr o 5 delt. = 3000 kr
2 specialsökskurser, 5 ggr o 5 delt = 5000 kr
1 ringträningskurs, 3 ggr o 5 delt = 1500 kr
Försäljning av litteratur 1000 kr
beräknad intäkt för klubben HT 2020 = 29100 kr

Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Vakant

Tävlingskommitténs verksamhetsplan 2022 och 2023
Intresse för funktionärsutbildningar inom tävling och önskemål om tävlingsträning i Agility
samt KM I olika grenar finns.

Utställning/Rasutvecklingskommitténs
verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Elin Karjalainen
Klubbens årliga inofficiella utställning fick tyvärr ställas in på grund av Corona-pandemin.
Följande personer har lämnat in resultat till Årets Utställningshund:
Mikael Bolin med Eiarö Ultra ”Cajsa”
Elisabeth Johansson med Riding´s Nice Suprise “Wickie”
Elisabeth Johansson med Baltimoore So What “Elsa”

Utställning/Rasutvecklingskommitténs
verksamhetsplan 2022 och 2023
Vi planerar fortsatt samarbete med klubbarna i distriktet om behov finns.
De som är intresserade att utbilda sig till figurant är välkomna att höra av sig till kommittén.
Vi planerar att hålla i en inofficiell utställning för alla raser, annars är planen densamma 2022
och 2023.

Tjänstehunds verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Eva Harrysson
Eftersom all verksamhet inom Tjänstehund räddning går inom Skaraborg Distriktet så finns
det ingen plan som berör Hjo bk.
Men kan ändå informera om att det väntas ytterligare ett antal räddningshundar med förare
från Hjo bk som förväntas bli certifierade under våren 2023.

Agilitykommitténs verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Elin Ahlin

Agilitykommitténs verksamhetsplan 2022 och 2023
Kommittéansvarig tillsattes 2021-11-21 och kommer arbeta på att starta upp
agilitykommittén.

Aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse 2021
Kommittéansvarig: Ulrika Johansson Röed
Aktivitetskommittén har varit verksam sedan 4 december 2021 med Ulrika Johansson Röed
som ansvarig.
På nyårsaftonens förmiddag genomfördes en promenad i Högaliden. Det var 7 hundar och 9
personer som gick 5 km tillsammans. Efter detta så var det korvgrillning med kaffe och fika
vid klubbstugan för sammanlagt 16 medlemmar.

Aktivitetskommitténs verksamhetsplan 2022 och
2023
Vinter - träna skidåkning med hund. Jag tänker att det går att göra ett skidspår runt stora
planen (i kanten) där man kan köra. Bjuda in ex Annelie och Anton Ahlner och de kan berätta
kort om vad man ska tänka på och visa utrustning. Sen provar ekipagen på planen och
testkör.
Kräver snö som lämpar sig för skidåkning så detta kan behövas ordnas med kort varsel. Jag
och mina familjemedlemmar kan göra ett skidspår. Förslagsvis en lördag eller en söndag då
det gärna får vara ljust när man kör i skidspåret.
vår- springa med hund. Här bjuder kommittén in till en informationsträff ex en torsdagskväll.
Jag vet några medlemmar som springer med sin hund redan nu. Det vore kul om ett par
stycken av dem kan komma och tipsa och visa utrustning samt prata om vad man kan tänka
på i början. Sen vore det kul om man ex nästkommande vecka träffas och springer slingan
runt i skogen vid klubbstugan. I början är det bra om man har en “hare” som springer före
och då kan vi hjälpas åt med det.
sommar - vandring på förslagsvis Billingen. Vi träffas på parkeringen på Billingen Skövde och
går Trollstigen den långa vandringen på 12,4 km. Här behövs ordentliga skor och matsäck
med sig.
höst - vandring förslagsvis Röåslingan Brevik eller Mullsjön runt. Båda rundorna är ca 8 km
vandring.

Alltså ca 4 aktiviteter under året. Min tanke med aktivitetskommittén är att det erbjuds
aktiviteter för medlemmar tillsammans med hund i första hand. Förslag på olika aktiviteter
tas gärna emot.
Föreläsningar kan ju också vara aktivitet men kan ju också ordnas av styrelsen eller andra
kommittéer.

Verksamhetsplan kök/inköp kommittén 20222023
Kommittéansvarig: Eva Arnell Ek
Inköp av fika till kurser m.m. enligt styrelsens direktiv.
Inköp av toalettpapper, tvål, rengöringsmedel och andra förbrukningsmaterial.
Ansvara och samarbeta med övriga kommittéer för inköp vid arrangemang, tävlingar,
gemensamma kursavslutningar och liknande.
Städning av klubbstugan vid behov.
Ansvara för eventuella pyntningar vid högtider o.s.v.
Bidra med material till klubbens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Budget för 2022 och 2023

Revisionsberättelsen för 2021

Valberedningens förslag
Inget förslag finns från valberedningen

Medlemmarnas förslag
Ordförande

Eva Arnell Ek

Omval 1 år

Vice ordförande

Mikael Flodén

Nyval 2 år

Kassör

Malin Rydén

Nyval 2 år

Sekreterare

Anne Lönnberg

Kvarstår 1 år

Ledamot

Ewa Harrysson

Fyllnadsval 1 år

Ledamot

Anton Ahlner

Nyval 2 år

Ledamot

Elin Karjalainen

Fyllnadsval 1 år

Suppleant

Anton Larsson

Kvarstår 1 år

Suppleant

Elin Ahlin

Nyval 2 år

Suppleant

Vakant

Fyllnadsval 1 år

Revisor

Anders Brissman

Nyval 1 år

Revisor

Vakant

Nyval 1 år

Revisorssuppleant

Thorbjörn Birgersson

Nyval 1 år

Presentationer:
Ordförande: Eva Arnell Ek
Jag har för närvarande tre arbetande golden retriever. Vi apporterar, spårar, lydnad m.m. Vi
har meriter på utställning och jaktprov samt WT.
Jag har varit aktiv i föreningslivet i många år. Har SKK:s utbildning i föreningsteknik. Varit
verksam i olika styrelser och kommittéer under flera år. De senaste femton åren har jag
suttit i golden klubbens HS och lokalt. De sista tio åren och är fortfarande ordförande i
sektionen Skaraborg/Älvsborg. Utbildad inom SSRK som diplomerad instruktör. Certifierad
provledare för B-prov (jaktprov). Utbildad funktionär för FB-R och håller på med utbildning
för att bli testledare FB-R.
Jag har varit provledare för goldenklubbens stora klubbmästerskap i flera år. De sista tre
åren (innan pandemin) var vi på Almnäs Bruk. Provledare för ett flertal working test i SSRK.
Jag har hållit ett flertal kurser i viltspår där vi avslutat med anlagsprov.
Jag har varit egen företagare i många år. Arbetat nära människor i små och stora sällskap.
Tycker om när man samarbetar och kan ”ge och ta”! Har lätt för att sätta mig in i saker och
ting, tycker det är roligt.

Vice ordförande: Mikael Flodén
En enkel presentation av mig Mikael Flodén 50+ boende i Hjo.
Har tränat upp en golden retriever till certifierad räddningshund med allt vad det innebär.
Har haft tre golden tidigare som jag tränat lydnad och spår samt sök med.
Har erfaren heter från styrelseuppdrag tidigare, både som ordförande och ledamot.
Hundar har alltid varit en del av mitt liv, är uppväxt med hund och hundintresse. Vill att
klubben ska vara aktiv och en gemytlig plats både för hundar och förare, saknar de äldre
bruksgrenar som varit.
Det viktigaste med att ha hund är att man gör något tillsammans med sin fyrfotade vän och
har roligt.
Kassör: Malin Rydén
Malin Rydén är barnbarn till Elisabeth Green som suttit som revisor i Hjo BK. Malin är
utbildad redovisningsekonom. Har varit medlem i Hjo BK sedan några år tillbaka. Hennes
hundintresse har funnits sedan barnsben och i höstas blev hon även färdigutbildad
allmänlydnads instruktör.
Ledamot: Ewa Harrysson
Jag har suttit i flera styrelser sen -90 talet med uppdrag såsom ledamot, kassör och
sekreterare, de två sistnämnda är jag fortfarande verksam som.
Utbildningar inom hund av Svenska Brukshundsklubben.
2007-05-20 - >>>>> Domare/ Bedömare IPO-R F FL T
2006-10-24 - >>>>> Domare/ Bedömare Räddningshundar
1999-07-23 - >>>>> Räddningshundinstruktör
1993-04-24 - >>>>> A och SBK Instruktör i Hundtjänst
Utbildningsuppdrag från Svenska Brukshundsklubben inom EU.
2001-2009. Work Shop i Polen ,Nowy Sazc på deras Utbildning Center för Brandmän.
Utbildning för brandmän och deras hundar. Övriga medverkande länder, Ryssland, Belarus,
Ukraina, Slovakien, Estland, Litauen, Lettland, Czeckien.
Utbildningarna genomfördes vår och höst.
Räddningshund Utbildning i Ukraina vid två tillfällen.
Genom SBK även haft grundläggande dressyr på Försvarets hundtjänst enhets, FHTE
inköpta hundar när det gäller Minhund samt Vapensökshund, det vill säga, specialsök på
sprängämnen,
3 schäfrar och 1 Dobermann.
Domaruppdrag SBK
SM för räddningshundar vid två tillfällen.
Inträdesprov, SBK1, SBK2, Slutprov samt MRT.
MRT i Polen.
MRT i Ukraina.
Funktionärs Uppdrag inom SBK

VM i Danmark 2003.
Stationsansvarig vid Ruinsöket, samlade upp deltagarna och gav information, samt skickade
iväg till söket.
SM i Sverige vid två tillfällen samt i år, som provledare.
Förfrågan från SBK centralt om undertecknad kunde anordna Tjänstehunds-SM för
räddningshundar i Skaraborg genom Skaraborgs Distriktet 2020 samt 2021, vilket båda fick
ställas in p.g.a Covid-19.
Anställning hos Räddningsverket / Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap/ MSB.
År 2002-2008
Lärare på Räddningshundförare utbildningar, RHFU ,ansvarar för bedömning av ekipagens
samspel mellan hund och förare, samt om dom kan ingå i den Svenska Internationella
Styrkan vid jordbävningar utomlands, SWIFT.
Kurser på Brukshundsklubben
Valp, Unghund, Lydnad, Tävlinglydnad, Spår, Sök.
Varje vår och höst 1993-2015.
Sökträningsgrupp 2014- >>>>>>>
Räddningshundkurser 2002-2005, 2011-2013, 2017-2020, 2020->>>>>>>
Andra hundutbildningar/ Kurser
1990-93 Valphandledar kurserna 1 – 5.
1993-06-19-20 Sök-kurs SBK-tävling.
1990-91 Hundens Mentalitet och utveckling.
1989-90 Hjälpinstruktörs utbildning.
Tävlingar inom SBK
Lydnad.
Bruks Apell. Sök. Spår.
SM-vinnare 1995. Räddningshund med 30 deltagare från hela Sverige.
Egna hundar
Tre Räddningshundar.
Rasmus, SM- vinnare 1995. ( Skallhund.)
Mozart , fick avbryta hans karriär för tidigt p.g.a skada.( Skallhund.)
Bozze, Internationell Räddningshund, ingick i SWIFT-styrkan.( Rullhund.)
Samt är uppvuxen med schäfrar samt tax.
Övriga hundar, blandrashundar, Collie, St Bernard,Utterhund, Tervuren, Labrador Retriever,
Flatcoated Retriever, Schäfer, Springer Spaniel, Aussie.
Har tidigare haft flera hundar samtidigt.

Ledamot: Anton Ahlner
Jag har tidigare erfarenhet av föreningsarbete från att tidigare ha suttit i flatcoated retriever
klubbens västra avdelning samt även fackligt.
Jag har haft egen hund sedan tre år tillbaka, men är uppväxt med hundar och hundträning.
Mestadels tränar jag jakt och apportering. Men jag är inte främmande för att testa nya saker.
Jag har precis påbörjat en utbildning till att bli räddningshund ekipage.
Jag är en lugn och sansad person och är duktig på att del av olika åsikter och hitta
kompromisser.
Ledamot: Elin Karjalainen
Elin Karjalainen, 23 år, mamma till en liten kille som blir två år i januari.
Jag har en Flatcoated retriever och en Schapendoes som fått gå i pension för några år sedan.
Dom är 14 respektive 11 år gamla.
Jag jobbar som skadereglerare/mekaniker. Har också jobbat som arbetsledare på en
lackering.
Jag är så gott som uppväxt på Skövde brukshundsklubb och alltid varit inom föreningar.
De senaste nio åren har jag varit mest aktiv i Svenska schapendoesklubben. Där har jag
suttit som ledamot, ungdomsansvarig, och utställningsansvarig, utbildningsansvarig. Jag
startade även upp en ungdomskommitté innan jag tog ett kliv in i styrelsen. Där blev jag
kvar fram till 2020 då jag ville fokusera mer på familjen.
Under åren som gått har jag hunnit med en hel del special/en-dags utbildningar och kurser.
Kurser inom varje lydnadsklass. Specialkurser för att finslipa vissa moment, freestyle,
agility, utställning, jakt, nosework m.m.
Jag är även utbildad CUA (certifierad utställningsansvarig).
Jag hoppas att jag ska kunna bidra med min föreningskunskap i styrelsearbetet.
Suppleant: Elin Ahlin
Elin är tt känt ansikte på Hjo brukshundsklubb. Hon har varit aktiv med hundar i flera år och
i olika grenar. Hon har tävlat allt från lydnad, agility, freestyle och viltspår. Friskvård för
hund ligger henne varmt om hjärtat för att minska skaderisken hos hundar så just nu håller
Elin på att utbilda sig till balansbollsinstruktör. Elin föder även upp engelsk springerspaniel.
Är aktiv agility och allmänlydnadsinstruktör på Hjo brukshundsklubb och har dessutom
startat ungdomsverksamheten och håller i de uppskattade ungdomsträffarna. Just nu har
Elin två engelska springerspaniels. En av dessa hundar går hon räddningshundsutbildning
med och satsar på att bli certifierad räddningshund som kommer att användas av MSB vid
extra ordinära händelser inom Sverige. Den andra är en glad pensionär som gillar att följa
med till skogen och söka och markera kantareller till matte.
Revisor: Anders Brissman
Anders Brissman, sitter i flera föreningar som kassör/revisor. Många års erfarenhet av
föreningsarbete.
Revisorssuppleant: Thorbjörn Birgersson
Sitter i flera föreningar som kassör/revisor. Många års erfarenhet av föreningsarbete.

