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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Tyresö Brukshundklubb, 812401-1704, med säte i Tyresö får härmed avge 
verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Verksamheten 
 
TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019 
 
MEDLEMSANTAL 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Totalt: 387 397 400 
Därav:    

- Ordinarie medlemmar 340 346 343 
- Familjemedlemmar 27 27 28 
- Ungdomsmedlemmar (inkl. SHU) 18 22 27 
- Hedersmedlem 2 1 1 

 
MEDLEMSAVGIFTER 2019 
 
Ordinarie medlem som EJ är medlem i annan lokalklubb eller SBK-rasklubb: 
 
160:- till TBK 
400:- till SBK 
Totalt: 560:- 

 
Ordinarie medlem som redan är medlem i annan lokalklubb eller BK-rasklubb: 
 
160:- till TBK 

 
Familjemedlem: 
 
160:- till TBK 

Utlandsmedlem: 
 
160:- till TBK 
530:- till SBK 
Totalt: 690:- 

 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: 
 
Ordförande Marie Sundberg 

Vice ordförande     Johanna Boström Stone 

Sekreterare Catharina Jansson 

Kassör Ing-Mari Sjöberg 

Ledamöter Linda Ekström 

 Malin Dertell Flodman 

 Elisabeth Dahlstedt 

Suppleanter             Anna Lenngren 
Kicki Wikman-Jonsson 
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Revisorer, ordinarie Hans Södergren 
Cecilia Deckel 

Revisor, suppleanter Ulf Rosberg 
 Karin Brunskog 
  
Korresponderande FS Marie Sundberg, Johanna Boström Stone 
  
Korresponderande kommun Marie Sundberg, Catharina Jansson, Tomas Knuutila 
  
Firmatecknare post & bank Ing-Mari Sjöberg, Marie Sundberg, Johanna Boström 

Stone 
  
Ansvarig utgivare för hemsida Marie Sundberg 

 
 
TYRESÖ BK/STYRELSEN 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Årsmötet genomfördes den 24 februari 
2019. Två medlemsmöten har hållits under året; ett på våren och ett på hösten. 
 
Styrelsen har haft mycket kontakt med kommunen då vägarbete på Nyforsvägen (nu 
Gammelströms väg) har medfört en del olägenheter, vi har t ex inte haft tillgång till vår 
parkering under 2019.  
Inbrott under sommaren gjorde av vi bytte fönster på baksidan av nedervåningen. Utöver 
detta så har styrelsen haft möten och tagit hand om övriga ärenden som uppkommit. 
 
Utfall TBK:s/styrelsen mål: 
- Att behålla antalet medlemmar som engagerar sig i klubbens ideella arbete på 14%                  
- Detta mål har blivit uppfyllt. 
- Att öka klubbens medlemsantal med 2 % - detta mål har tyvärr inte blivit uppfyllt då vi haft 
ett    medlemstapp på totalt 10 personer.  
- Att hålla minst två sektorsmöten under året för att hålla sig väl underrättad om sektorernas 
och kommittéernas arbete samt inspirera, leda och stödja de ansvariga - detta mål har delvis 
uppnåtts då vi har haft ett sektorsmöte i samband med gemensam middag för styrelse och 
sektorer / komitteér.   
- Att hålla budget och vidmakthålla en ekonomi i balans - detta mål anser styrelsen att vi har 
uppnåt då vi gör ett betydligt större överskott än budgeterat. 
 

 
DISTRIKTET 
 
Representanter på distriktsmöten har varit Marie Sundberg, Johanna Boström Stone och 
Catharina Jansson. 

 
 
UTBILDNINGSSEKTORN (HUS) 
 
Kursverksamheten har fortsatt med vårt ordinarie kursutbud, vi har många som vill gå 
valpkurs/grundkurs men vi fick ställa in några fortsättningskurser pga för få anmälda.  
De inställda kurserna har varit av alla sorter, allmänlydnad, aktivering och tävlingskurser.  
 
Under hösten hade vi öppen träning i allmänlydnad (för alla - oavsett medlem eller ej) i 
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allmänlydnad ca 1 gång per månad. Dessa tillfällen var instruktörsledda och vi hade ca 
8-22st deltagare per gång. Vi hade olika teman och la upp dessa på hemsidan samt fb och 
mailade ut till de som gått valpkurs på VT2019. Det var ca 5 st per gång som inte var 
medlemmar. Vi har även fått fina lovord från deltagarna. 
 
HUS består av Charlott Vidh och Lena Larson som sköter kursadministrationen via Google 
docs. 
 
HUS har lämnat över ansvaret för medlemsregistreringen till styrelsen. 
 
Sektorn har haft två protokollförda instruktörsmöten.   
 
Christine Gillerud har utbildats till SBK Allmänlydnads instruktör 2019. Grattis!  
Följande instruktörer/kursledare hade kurs 2019:  Veronica Blom, Carina Ejmert, Lena 
Larson, Merike Lepp, Linnéa Lundkvist, Marie Sundberg, Christine Gillerud, Susy Tvärnstedt 
och Charlott Vidh 
 
Hjälpare var: Karin Brunskog, Eva Idsund Jonsson, Emmy Martin, Hanna Westerholm 
Elisabeth Dahlstedt, Ingela Jellinek, Jennifer Lindh och Tova Classon. 
Under året har 212 deltagare gått på någon av våra 30 st genomförda kurser. 
 
Instruktörerna har fått inbjudan/möjlighet att gå på de fortbildningar som distriktet och 
Studiefrämjandet har anordnat. 
Vi har sett över ett datastöd för kursutvärdering som kan skickas digitalt där resultatet även 
kan sammanställas digitalt, detta kommer vi börja använda under 2020. 

 
Mål / Uppfyllelse / Lärdom 
 
Sektorn har arbetat med målstyrning, vi försöker hitta rätt avvägning av grundkurser, 
fortsättningskurser och tävlingsinriktade kurser.  
Vi vill hålla attraktiva kurser för de som vill tävla och för övriga.  
 

2019 
Kurs 

Genomförda/ 
Planerade kurser Deltagare/ Max antal *) 

Mål Utfall Uppfyllt Mål Utfall Uppfyllt 

Grundkurs 
Valpkurs 

100 % 100 % ☺ 90 % 98 % ☺ 

Fortsättning 80 % 87 % ☺ 75 % 87 % ☺ 

Tävling 80 % 66 %  75 % 96 % ☺ 

Rally 100 % 100 % ☺ 90 % 90 % ☺ 

Nosework 100 % 66 %  90 % 100% ☺ 

 

*) Mäts på genomförda kurser 

 



Tyresö Brukshundklubb   4   
812401-1704 

TÄVLINGSSEKTORN (TÄS) 
 
Tävlingssektorns hade planeringsmöte och årets tävlingar fördelades för TL och TS. 
Merike Lepp avgick som ansvarig för TÄS efter årsmötet och Anki Widström trädde in som 
ansvarig. 
 
Tävlingar 2019 TBK 
 
Datum Tävling / Prov Klass Antal startade 
    
14 april Bruksprov spår  Elit 5  
19 maj Bruksprov spår Lägre / Högre 7 (4 + 3) 
8 september Lydnad Start / 1 / 2 / 3 11 (3 + 1 + 4 + 3) 
29 september Bruksprov spår Lägre / Högre 10 (5 + 5) 
6 oktober Bruksprov skydd Elit 3 DM  
13 oktober Bruksprov spår Elit 12 DM 
27 oktober Bruksprov spår / sök Appell 13 (11 + 2) 
 
Deltagare Bruks SM var; Spår - Susan Manhold (Lizzie) och Malin Flodman (Wazabi). Skydd 
- Ulrika Fant (Ella). 
 
Utfall TÄS mål: 
- att anordna mints en tävling varje år inom grenarna bruks (spår och sök), lydnad samt rally.  
Detta är bara delvis uppfyllt då vi inte hade någon rallytävling 2019, vi anordnade dock en 
tävling i skydd (med hjälp av andra distrikt). 

 
 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 
 
Två personer har gått patrullhundsutbildning och har certifierade patrullhundar.  
 
Lars Bispgård (Saga) blev distriktsmästare och deltog i Försvarshundsmästerskapen där 
han slutade 7:a. 
Kicki Wendelius (Käck) deltog i SM för räddningshundar och slutade på en andra plats 
 
Utfall Tjänstehundssektorns mål: 
- Målet var att komma igång med sektorn under 2019 och det anser vi är uppfyllt. Nya mål 
ska sättas för kommande år 

 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS):  
 
Sektorsansvarig är Anna Lenngren. 
  
Sektorn har under 2019 legat vilande. Sektorn bevakar dock sitt område. 
 
Utfall RUS mål: 
- Att genomföra ett MH i klubbens regi under 2019 - detta har inte uppfyllts. 

 
 
AGILITYSEKTORN: 
Agilitysektorn är för närvarande vilande.  
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RALLYLYDNADSSEKTORN 
 
Rallysektorn har startat upp så sakteliga 2019 av Elisabeth Dahlstedt och Monika Nyström. 
Det har varit flera tillfällen med öppen träning på tisdagar. 
 
Monika Nyström deltog på Rally SM. 
 
Utfall rallylydnadssektorns mål: 
-  Att ha två tävlingar under 2019 - detta har inte uppfyllts, inga tävlingar anordnades under 
2019 
 
 

PR-KOMMITTÉN (NYHETSBREVET/HEMSIDAN) 
 
Styrelsen tog över funktionen med Johanna Boström Stone som ansvarig för nyhetsbrevet. 
PR-kommittén är ett "serviceorgan" till de andra sektorerna när det gäller att sprida 
information om de olika sektorernas verksamheter. 
Under året har 5 st nyhetsbrev skickats ut. 
Den officiell Facebook-sidan och hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
Utfall PRs mål: 
- att komma ut med 8 st nyhetsbrev under 2019 - detta har bara delvis uppfyllts, 5 brev 
skickades ut. 

 
 
PLAN & STUG 
 
Ansvaret för kommittén ligger under styrelsen. 
Hans Södergren har på styrelsens uppdrag verkat som ansvarig men tagit hjälp av andra för 
vissa göromål.  
 
Då Hans varit ensam i plan & stug har det inte hållits några möten. 
 
Saker som skett under året: 
-     Stugan städas invändigt varje vecka av de som har nyckel 
-     Två dagar (tisdag/onsdag) avsattes för röjning - vi hade container på plats. 
-     Planerna har klippts av medlemmar 
-     Vi har bokat en plogning av gårdsplan, i övrigt har medlemmarna skottat 
-     Lilla stegen har lagats 
-     Plankor har bytts ut på verandan 
-     En ny toalett har installerats 
-     Tre fönster har bytts ut 
 
Utfall Plan & Stugs mål: 
- Att ha minst två röjarkvällar under året - målet är uppfyllt. 
 
 

KÖK 
 
Ansvaret för köket har under året delats av styrelsen och de sektorer och kommitteér som 
har behov av att köket är öppet vid arrangemang. 
 
Köket har under året varit bemannat på tisdagar av styrelsen. Vid tävlingar har TÄS ansvarat 
för bemanningen. Vid kurser har HUS haft ansvaret.  
 



Tyresö Brukshundklubb   6   
812401-1704 

Även Hundrundan har själva löst köket vid sina aktiviteter. 
 
Utfall KÖKs mål: 
Att ha köket bemannat tisdagar, onsdagar samt tävlingar under året - detta har i huvudsak 
uppfyllts.  
 
 

ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Planvärdar har funnits under öppen träning på tisdagskvällarna. 
 
Hundrundan varannan onsdag i regi av Lena Larson och Linda Ekström är en oerhört 
populär aktivitet. Precis som tidigare år så behöver inte deltagarna vara medlemmar i TBK, 
utan det är drop in-principen som gäller däremot har det visat sig att många av stammisarna 
har blivit medlemmar, vilket är väldig positivt. 
 
Vi hade ett läger (utan instruktörer) för klubbens medlemmar på Klotens fritidsby. 
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EKONOMI 
 
     
Flerårsöversikt Belopp i kr    

  2019 2018 2017 2016 
     
Vinstmarginal, Resultat i % 
av intäkter 

9 11% - 15 

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital 

11 15 - 26 

Resultat efter finansiella 
poster 

40 718 50 456 -19 211 77 483 

Soliditet, % 92 90 94 94 
     
  
  
  
  

Resultatdisposition  
  Belopp i kr 
  
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 368 649, disponeras enligt 
följande: 

  

    
balanserat resultat 327 931 
årets resultat 40 718 
  
Totalt 368 649 
    
disponeras för   
balanseras i ny räkning 368 649 
  
  368 649 
  
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
noter. 
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Resultaträkning 
 
 
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01- 
 2019-12-31 2018-12-31 
 
Föreningens intäkter 
 
Övriga rörelseintäkter 2 462 925 452 039 
 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 462 925 452 039 
 
 
Föreningens kostnader 
 
Övriga externa kostnader 3 -362 064 -332 619 
Personalkostnader 4 -50 530 -59 343 
Av- skrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 5 -9 613 -9 611 
 
Summa rörelsekostnader -422 207 -401 573 
 

Rörelseresultat 40 718 50 466 
 
Finansiella poster 

 
Räntekostnader och liknande resultatposter                                - -10 
 
Summa finansiella poster - -10 
 
Resultat efter finansiella poster 40 718 50 456 
 
 
  

Årets överskott 40 718 50 456 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 6 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 44 999 54 612 
 
Summa anläggningstillgångar 44 999 54 612 
 

Omsättningstillgångar 
 
Varulager m.m. 7 

Lager 3 918 7 180 
 
Summa lager 3 918 7 180 
 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 1 188 1 120 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 000 15 059 
 
Summa kortfristiga fordringar 8 188 16 179 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank 344 396 285 120 
 
Summa kassa och bank 344 396 285 120 
 
Summa omsättningstillgångar 356 502 308 479 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 401 501 363 091 
 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 9 

 
Eget kapital i ideella föreningen 
Balanserat resultat 327 931 277 475 
Årets resultat i föreningen 40 718 50 456 
 
Summa eget kapital 368 649 327 931 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 13 839 16 381 
Övriga skulder 8 19 013 15 594 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                              -      3 185 
Summa kortfristiga skulder 32 852 35 160 
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 401 501 363 091 
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Kassaflödesanalys   
   

  2019-01-01- 2018-01-01- 
Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 
   
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster 40 718 50 456 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 9 613 9 611 
   
  50 331 60 067 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 50 331 60 067 
förändringar av rörelsekapital     
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 3 262 -1 957 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 7 991 -308 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -2 308 16 663 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 276 74 465 
      
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar ……- -75 000 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -75 000 
      
Finansieringsverksamheten     
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 
   
Årets kassaflöde 59 276 -535 
Likvida medel vid årets början 285 120 210 655 
   
Likvida medel vid årets slut 344 396 210 120 
   

 



Tyresö Brukshundklubb   11   
812401-1704 

Noter 
 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 

Not 1  Redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2017:3  Årsredovisning i mindre företag. 
 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 

Anläggningstillgångar År 
  
Immateriella anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar:   
-Maskiner och övriga inventarier 20 
-Övriga materiella anläggningstillgångar (hundburar): 10 
  
 

Not 2  Föreningens rörelseintäkter   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Medlemsavgifter inkl disktriktsavg till SBK 58 854 61 260 
Kurser 293 470 249 400 
Startavgifter 22 000 31 500 
Övriga intäkter TÄS - 185 
Avgift för gjorda starter -3 200 -6 215 
Intäkter för läger 25 503 15 800 
Intäker kök 34 292 28 504 
Intäkter Hundrundan 15 700 17 695 
Intkter för Lördagsjouren 200 31 940 
Intäkter för planhyra 500 12 500 
Övrigt 15 606 9 470 
   
Summa 462 925 452 039 
   
 

Not 3  Föreningens kostnader   
  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Kostnader för hundutbildning (läger) 25 504 33 740 
Övrigt kostnader för hunden 84 692 52 918 
Arrende 20 426 19 962 
El och vatten 30 988 24 958 
Städning och snöröjning 12 370 7 242 
Reparation och underhåll stuga 57 052 5 000 
Övriga lokalkostnader 11 139 3 756 
Larm 7 339 7 277 
Försäkringar 16 231 17 549 
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Kostnader för styrelse,styrelsemöten och medlemsmöte 2 340 11 888 
Konsultarvode (arvode till utomstående instruktörer) 44 125 89 325 
Övrigt 49 858 59 136 
   
Summa 362 064 332 751 
   
 

Not 4   Ersättning till aktiva funktionärer och 
instruktörer 

  

  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Domarersättning 7 140 7 600 
Reseersättning domare 2 482 2 048 
Övriga instruktörer 23 000 21 649 
Reseersättning mm instruktörer 5 813 10 364 
      
Utbildning ledare och instruktörer 6 000 9 200 
   
Summa 44 435 50 861 
      
Sociala kostnader 6 095 8 482 
   

 
Not 5  Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

  

  2019-01-01- 2018-01-01- 
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Inventarier, verktyg och installationer 9 613 9 611 
   
Summa 9 613 9 611 
   
 
 

Not 6  Anläggningstillgångar   
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 115 552 115 552 
   
  115 552 115 552 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -60 940 -51 329 
-Årets avskrivning enligt plan -9 613 -9 611 
   
  -70 553 -60 940 
   
Redovisat värde vid årets slut 44 999 54 612 
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Not 7  Lager   
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Lager köket 800 4 200 
Lager tävling 3 118 2 980 
   
  3 918 7 180 
   
 
 

Not 8  Övriga kortfristiga skulder   
  2019-12-31 2018-12-31 
   
Källskatt 4 140 2 430 
Upplupen arbetsgivaravgift 4 273 2 764 
Deposition nycklar 10 600 10 400 
   
  19 013 15 594 
   
 

 
Not 9  Eget kapital 

   

  Eget  Föregående Årets 
  kapital år förändring 
    
       
Vid årets början 327 931 277 475  
Årets resultat 40 718 50 456 40 718 
    
Summa 368 649 327 931 40 718 
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TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSPLAN 2020 
 
Denna plan och budget är upprättad av 2019 års styrelse och sektorer för verksamhetsåret 
2020. 

 
EKONOMI 
 
Se klubbens totala budget i separat bilaga. 

 
TYRESÖ BK:s vision 
 
Att vara det mest attraktiva valet för aktiva hundägare i Tyresö och närliggande 
kommuner. 
 
TYRESÖ BK/STYRELSEN 
 
Mätbara mål för klubben, som styrelsen ansvarar för: 
- Att behålla antalet medlemmar som engagerar sig i klubbens ideella arbete på 14%.  
- Att öka klubbens medlemsantal med 2 %. 
- Att hålla minst två sektorsmöten under året för att hålla sig väl underrättad om sektorernas 
och kommittéernas arbete samt inspirera, leda och stödja de ansvariga.   
- Att hålla budget och vidmakthålla en ekonomi i balans 

 
Det övergripande målet för både klubben och styrelsen under 2020 är att fortsätta sträva 
efter att såväl nya som gamla medlemmar känner sig välkomna till klubben och trivs, samt 
även att se till att så många som möjligt av våra sektorer och kommittéer är bemannade. 
 
Vi kommer också fortsätta arbetet mot kommunen så att de förblir medvetna om vår klubbs 
existens. 

 
 
UTBILDNINGSSEKTORN (HUS) 
 
TBK fortsätter med målstyrning, här nedan finns de mätbara mål där HUS har huvudansvar:  
 
Att tillhandahålla ett varierat kursutbud från grundutbildningar till tävlingskurser (inom lydnad, 
bruks, rally och nose work). 
 
Att hålla hög kvalitet på klubbens kursutbud. 
 
·     Att öka antalet kurser som är fulltecknade/minst antal deltagare  
 

Mål 2020 

Kurs Genomförda/ Planerade kurser Deltagare/ Max antal 

Grundkurs / Valpkurs 100 % 90 % 

Fortsättning 80 % 75 % 

Tävling 80 % 75 % 

Rally 100 % 90 % 

Nosework 100 % 90 % 
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Åtgärder vi vill påbörja/genomföra under 2020 för att uppnå målen: 
 

• Vi har förändrat lite i grundkurserna efter valp- och grundkurs, vi ska försöka beskriva 
dem bättre 

• I den sista grundkursen får deltagarna prova på de olika grenar vi har, för att få dem 
att gå de mer tävlingsorienterade kurserna 

• Vi ska försöka hålla kortkurser för de som tävlar i olika grenar 
• Vi kommer fortsätta ha öppen träning i allmänlydnad, 4 gånger per termin med olika 

teman  
• Alla instruktörer ska kunna påverka kursutformning och kursutbud 
• Stöd för nya instruktörer 
• Skicka 1 st att utbildas till SBK Friskvårdsinstruktör 
• Instruktörer med F-skatt kan välja att fakturera ersättningen eller få den som lön 
• Ha minst två möten och/eller sammankomster för instruktörer, kursledare och 

hjälpare 
• Se till det finns minst en hundaktivitet/fortbildning för instruktörer (många anordnas 

av distriktet/Studiefrämjandet) 

 
TÄVLINGSSEKTORN (TÄS) 
 
De mätbara mål som TÄS har ansvar för är: 
- att anordna mints en tävling varje år inom grenarna bruks (spår och sök), lydnad samt rally. 
- att säkerställa att vi har tillgång till de utbildade funktionärer som behövs för att arrangera 
ovanstående tävlingar.  
 
Under 2020 så sker följande: 
3 st startat utbildning sig till funktionär bruksprov (tävlingsfigurant skydd). 
4 st startar utbildning till tävlingsledare bruks 
 
Vi vill skicka minst en person att utbilda sig till tävlingsledare lydnad. 
 
8 st tävlingar är planerade på TBK under 2019, 2 lydnadstävlingar, 1 appell spår (ev sök), 
4 st spår; 2 elit (varav ett är DM) 2 Hkl och 1 Lkl samt en rallytävling. 
 

 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 
 
Mätbart mål för Tjänstehundssektorn är: 
Tjänstehundsektorn ska under 2020 hålla minst en informationskväll om 
tjänstehundsverksamheten inom SBK och vår roll inom totalförsvaret i rekryterings och 
informationssyfte. 

 
En person har startat utbildning till patrullhundsinstruktör 

 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS) 
 
Mätbara mål som RUS är ansvarig för 
- Att genomföra ett MH i klubbens regi under 2020 
 
RUS planerar att söka samarbete med annan klubb för att kunna anordna ett MH i klubbens 
regi under 2020.  
Starta minst en mentalutbildning under 2020. 
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AGILITYSEKTORN 
 
Sektorn är vilande. 

 
RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 
 
Mätbara mål där Styrelsen har huvudansvar är: 
-     Att få någon/några ansvariga för sektorn. 
 
En rallylydnadstävling inplanerade för år 2020. 

 
PR-KOMMITTÉN 
 
De mätbara mål som kommittén har huvudansvar för är: 
- att komma ut med minst 8 st nyhetsbrev under 2020 
 
Vi planerar att under 2020 fortsätta marknadsföra Tyresö BK genom vår hemsida, 
nyhetsbrev, Facebook och andra tillgängliga medier.   

 
PLAN & STUG 
 
De mätbara mål som kommittén har huvudansvar för är: 
-     Att ha minst en fixardag under året. 
De mätbara mål som styrelsen har huvudansvar för är: 
-     Att bemanna kommittén med fler personer. 
 
Byta ut fler fönster i klubbstugan. 
Köpa in några nya bord till altanen. 
Ordna klippschema. 
Försöka ha fixartimmar och någon fixardag. 

 
KÖK 
 
Ansvaret för köket delas av styrelsen och de sektorer och kommitteér som har behov av att 
köket är öppet. 
Mätbart mål är: 
- Att ha köket öppet tisdagar samt vid tävlingar och kurser under året. 
 
Planen för 2020 är att hålla köket öppet varje tisdag som skott förekommer samt vid alla 
tävlingar och kurser där behov finns.  

 
ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Mätbara mål: 
- att vi har planvärdar vid alla öppna träningar under året 

 
Hundrundan fortsätter under 2020 att arrangeras varannan vecka och att inte kräva 
medlemskap av deltagarna, utan vi ser detta som ett väldigt fint marknadsföringsfönster för 
klubben! 
Anordna klubbläger även 2020. 
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Underskrifter 
Till sist vill styrelse, sektorer och kommittéer tacka alla medlemmar för visat förtroende under 
det gångna året och önskar alla medlemmar ett nytt och stimulerande verksamhetsår i TBK. 
 
Tyresö 2020-02-04 
 
Styrelsen 

 
Tyresö 4 februari 2020 
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