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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Tyresö Brukshundklubb, 812401-1704, med säte i Tyresö bjuder på vår 
verksamhetsberättelse för 2022 enligt nedan. Varsågoda! 
 
Verksamheten 
 
TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
Medlemsantal 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Totalt 502 457 412 

Där av:    

Ordinarie medlemmar 439 426 371 

Familjemedlemmar 46 28 30 

Ungdomsmedlemmar 15 1 9 

Hedersmedlemmar 2 2 2 

 
MEDLEMSAVGIFTER 2022 
 
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 Björn Flodman 
Vice ordförande     Johanna Boström Stone 
Sekreterare Ulla Ericsson 
Kassör Elisabeth Dahlstedt 
Ledamöter Karin Brunskog 
 Susanna Lindsjö 
Suppleanter             Yvonne Weijmar 

Tomas Knuutila 
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Revisorer, ordinarie Pernilla Lindahl 

 Ulf Rosberg 

Revisor, suppleant Carina Wiman 
Korresponderande FS Björn Flodman, Johanna Boström Stone 
Korresponderande kommun Björn Flodman, Elisabeth Dahlstedt 
Firmatecknare post & bank Elisabeth Dahlstedt, Björn Flodman 
Ansvarig utgivare för hemsida Björn Flodman 

 
Anne Brewitz invaldes till ordinarie ledamot vid föregående årsmöte, men valde att lämna sin 
post under hösten. Hon har ersatts av suppleanter i styrelsen resterande period.  
 
 
TYRESÖ BK/STYRELSEN 
 
Vårt årsmöte för 2022 genomfördes digitalt den 20 februari. Sedan dess har styrelsen haft 
10 styrelsemöten. Vissa har varit digitala, några hybrid och några på plats i klubbstugan. 
Vi har även haft två medlemsmöten. 24 maj (35 deltagande medlemmar) och 15 november 
(20 deltagande medlemmar). 
 
Styrelsen efterfrågade vid bägge medlemsmötena fler personer som kan vara behjälpliga 
ideellt för olika delar av verksamheten, vilket vi fortfarande har stort behov av för att ha en 
möjlighet att genomföra vår verksamhet och fler av de mycket bra idéer och initiativ som 
finns inom klubben. 
 
 
UTBILDNINGSSEKTORN (HUS) 
 
Kursverksamheten har fortsatt med vårt ordinarie kursutbud, vi har haft många som vill gå 
valpkurs/grundkurs och vi har inte räckt till att tillgodose alla med platser. Vi fick ställa in 3 st 
fortsättningskurser på grund av för få deltagare. Under året har 227 deltagare gått på någon 
av våra 32 st genomförda kurser. Vi genomförde Hundens vecka V37 med många aktiviteter 
och nöjda deltagare. 

HUS består av Charlott Vidh och Lena Larson som sköter kursadministrationen via Google 
docs. 

Avtal med Studiefrämjandet gällande administration av kurser har tagits fram i slutet av året. 
Styrelsen har i samråd med HUS-ansvarig beslutat att all administration av kurser kommer 
utföras av Studiefrämjandet. Avtal har upprättats mellan Tyresö BK och Studiefrämjandet. 
Avtalet innebär primärt att alla anmälningar och betalningar görs via Studiefrämjandet. 

Tova Hansén har utbildats till SBK instruktör Allmänlydnad 2022. Grattis! 

Följande instruktörer/kursledare hade kurs 2022: Lena Larson, Marie Sundberg, Helen 
Gifting, Tova Hansén och Charlott Vidh. Hjälpare var: Emmy Martin, Elisabeth Dahlstedt, 
Mats Thid, Camilla Larsson, Susanne Johansson, Linda Strajnar, Nathalie Mårtensson och 
Helena Ek. 

Sektorn har haft två protokollförda instruktörsmöten. 
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Instruktörerna har fått inbjudan/möjlighet att digitalt medverka på de fortbildningar som 
Studiefrämjandet har anordnat. 

 
 
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.  

  

2022 
 Kurs 

Genomförda/ 
 Planerade kurser Deltagare/ Max antal *) 

Mål Utfall Uppfyllt Mål Utfall Uppfyllt 

Grundkurs 
 Valpkurs 100 % 

    100 
% J 90 % 98 % J 

Fortsättnin
g 80 %     91 % J 75 % 102 % J 

Tävling 80 % 100 % J 75 % 100 % J 

Rally 

Nosework 

100 % 

100 % 

86 % 

100 % 

L 

J 

90 % 

90 % 

84 % 

100 % 

L 

J 

Specialsök  100 % 100 % J 90 %      92 
% J 

  

*) Mäts på genomförda kurser 
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TÄVLINGSSEKTORN (TÄS) 
 
Ansvariga Malin Dertell Flodman och Monica Nyström. 
Markansvariga Merike Lepp och Björn Flodman. 
 
Tyresö BK har nu nya funktionärer som är klara med sin utbildning: 
Lena Löfven tävlingsledare bruks B, Monica Nyström skrivare rallylydnad. 
 

Årets genomförda tävlingar 

datum gren  klass antal 

2022-04-10 sök lkl,hkl,elit 3 

2022-04-24 spår lkl 6 

2022-05-01 lydnad start, 1, 2 15 

2022-05-08 rally mästare 56 

2022-06-01 rally fortsättning 40 

2022-09-04 rally nybörjare, avancerad 83 

2022-09-25 spår elit 8 

2022-10-02 skydd lkl, hkl, elit 4 

2022-10-23 spår akl 8 

2022-11-06 rally nybörjare 99 

      322 

 
TÄS- och rallykommittén arrangerade en extra rallytävling under hösten förutom de 
planerade. Detta för att hjälpa Stockholmsdistriktets rallyfunktionärer att behålla sina 
auktorisationer. 
Tack vara detta kan flera funktionärer från klubbar inom Stockholm fortsätta som 
rallyfunktionärer i 2 år till. Detta uppskattades av Stockholmsdistriktets rallysektor som tackat 
Tyresö för att vi var villiga att arrangera denna tävling med kort varsel. 
 
 
Totalt 14 medlemmar startade i lydnad. 
           21 medlemmar statade i bruks (1 patrull, 2 sök & 18 spår) 
           28 medlemmar startade i rallylydnad 
           Totalt 63 aktiva tävlings ekipage. 
 
 
Ett ekipage tävlade SM i lydnad: Susy Tvärnstedt & All in for Nasa, placering 12. 
Ett ekipage tävlade SM i bruks (spår): Malin Dertell Flodman & Utterlyans Wazabi, placering 
5. 
Malin & Wazabi blev även blev uttagna till landslaget i spår och representerade Sverige i 
NoM i Danmark. 
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Tyresö BK blev årets bästa lydnadsklubb i distriktet 2020 – 2021 (samlat pris på grund av 
pandemin).  
 
Utfall TÄS mål: 

- Målet att anordna minst en tävling varje år inom grenarna bruks (spår och sök), 
lydnad samt rallylydnad blev uppfyllt. TÄS hade tre möten under året.  

 
 
 
Årets hund 2022 
 
Mondioring MR och MRLH  (Mondioring och Mondioring lydnad/hopp) 
Sara Fröse Köhler och Daneskjold Plikta ”Greta” 

IPO-R RH-FL och RH-T  (Ytsök och Ruinsök) 
Merike Lepp och Spinoys Raija                          
 
Bruks Skydd och Brukshund 
Anne Brewitz och Ullhedens Ö-Alli 
 
Bruks Spår 
Malin Flodman och Utterlyans Wazabi 
 
Lydnad Startklass och Lydnad 
Susy Tvärnstedt och All in for Nasa ”Nasa” 
 
Rallylydnad 
Hillevi Tegnér Appelberg och Villa Orrnäsets Simon ”Gustav” 
 

 
RALLYLYDNASKOMMITTÉN 
 
Ansvariga Elisabeth Dahlstedt och Monica Nyström. 
Under året har 4 stycken rallylydnadstävlingar genomförts, vilket är 2 stycken fler än 
planerat. 
 
Under våren blev en ny skrivare klar och det är Monica Nyström. Grattis Monica! 
 
Utfall rallylydnadskommitténs mål: 

- Att anordna två rallylydnadstävlingar under 2022 – målet är väl uppfyllt. 
- Att utbilda tävlingsfunktionärer - målet uppfyllt i och med att en ny skrivare blev klar. 

 
 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 
 
Verksamheten har varit vilande under 2022 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS):  
 
RUS har varit vilande under 2022. 
 
AGILITYSEKTORN 
 
Agilitysektorn är för närvarande vilande. 
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PR-KOMMITTÉN (NYHETSBREVET/HEMSIDAN) 
 
PR-kommittén är ett "serviceorgan" till de andra sektorerna när det gäller att sprida 
information om de olika sektorernas verksamheter. 
Under året har 6 nyhetsbrev skickats ut. 
Den officiellt Facebook-sidan och hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
 
Under hösten påbörjades också det omfattande arbetet med vår nya hemsida som kommer 
ingå i SBKs satsning på webben. Den beräknas vara helt klar och sjösatt i början av 2023.  
 
Utfall PRs mål: 
- att komma ut ur garderoben med 8 st nyhetsbrev under 2022 – målet har delvis uppfyllts. 
 
PLAN & STUGA 
 
Ansvaret för kommittén ligger under styrelsen. 
Hans Södergren har på styrelsens uppdrag verkat som ansvarig men tagit hjälp av andra för 
vissa göromål. Ordföranden har stöttat och haft avstämningar med Hans under året, men 
inga regelrätta möten har hållits. 
 
En hel del aktiviteter har skett under året: 
-Upphandling av entreprenör för renovering av köket påbörjat. Underlag och handlingar 
framtagna samt möten på plats och uppföljning via telefon med ett flertal entreprenörer för 
att få in offerter. Offerter sammanställda och utvärderade.  
På grund av sjukdom har arbetet dragit ut på tiden. Arbetet med avtalsskrivning och 
utförande sker därför under första kvartalet 2023. Tider är avstämda med sektorer för att inte 
påverka föreningens verksamhet i allt för stor utsträckning. 
 
- Ny belysning har satts upp till alla planer, som är både starkare och drar mindre el. 
- Planerna har klippts av medlemmar. 
- Staket runt hela agilityplan har satts upp. 
- Krok till ytterdörren, så den kan vara uppställd. 
- Låsbara byglar till några av utomhusburarna i enlighet med önskan från medlemmar på 
medlemsmöte. 
 
KÖK 
 
Köket har under året varit bemannat på tisdagar av styrelsen. Vid kurser har HUS haft 
ansvaret. Carin, Susanna och Yvonne har gemensamt skött inköp och planeringar för köket 
på tävlingar. På några tävlingar har flera klubbmedlemmar utanför kommittén hjälpt till, vilket 
är väldigt uppskattat.  
 
Köket har tillsammans hjälpts åt och har tagit fram utkast på hur nya köket ska se ut vilket 
varit del av handlingar för upphandling av entreprenör. 
 
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Planvärdar har funnits under öppen träning på tisdagskvällarna under aktiv träningsperiod på 
året.  
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Klubbkläder 
Ny beställning har gjort under hösten, men endast till ett fåtal kunde levereras till 
medlemmar, då kollektionen vi använt, slutat säljas hos vår leverantör. 
 
Klubbläger 
Styrelsen beslutade att skjuta fram klubblägret som planerats i september. Nytt försök i maj 
2023. er. 
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Ekonomi 
Flerårsöversikt 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Vinstmarginal, resultat i % av 
intäkterna 

  

-11 % 

  

7 % 

  

18 % 

  

9 % 

  

11 % 

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital 

  

-9 % 

  

7 % 

  

19 % 

  

11 % 

  

15 % 

Resultat efter finansiella poster -62 042 41 456 90 152 40 718 50 456 

Soliditet 66 % 85 % 96 % 92 % 90 % 

  

Förändring av eget kapital 

  Balanserat 
resultat 

Föregående års 

resultat 

Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 458 801 41 456 - 

Balanseras i ny räkning 41 456 -41 456   

Årets resultat     -62 042 

Belopp vid årets utgång 500 257 - -62 042 

 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

 

årets förlust   - 62 042 

balanserad vinst   500 257 

    438 215 

      

disponeras så att     

i ny räkning överföres   438 215 
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Resultaträkning 

  
Belopp i kr Not 2022-01-01- 

 2022-12-31 
2021-01-01- 
 2021-12-31 

        

Föreningens intäkter       

Övriga rörelseintäkter 1 576 429 608 616 

        

Summa rörelseintäkter   576 429 608 616 

        

Föreningens kostnader       

Övriga externa kostnader 2 -546 088 -476 164 

Personalkostnader 3 -84 883 -83 496 

Avskrivningar av 
materiella 
anläggningstillgångar 

  

4 

  

-7 500 

  

-7 500 

        

Summa 
rörelsekostnader 

  -638 471 -567 160 

        

Årets resultat   -62 042 41 456 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 22 500 30 000 

Summa materiella anläggningstillgångar   22 500 30 000 

        

Omsättningstillgångar       

Lager 6 31 063 21 847 

Övriga fordringar   30 1 500 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7   
5 000 

 
15 663 

Kassa och bank   610 391 521 075 

Summa omsättningstillgångar   646 484 560 085 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   668 984 590 085 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital i ideell förening       

Balanserat resultat   500 257 458 801 

Årets resultat   -62 042 41 456 

Summa eget kapital   438 215 500 257 

        

Kortfristiga skulder 8     

Leverantörsskulder   4 639 42 094 

Övriga skulder   226 130 47 734 

Summa kortfristiga skulder   230 769 89 828 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   668 984 590 085 

Tilläggsupplysningar 
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Belopp i kr om inget annat anges. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2020:4 
Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få.  

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Anläggningstillgångar År 
Materiella anläggningstillgångar:   
-Maskiner och övriga inventarier   5 
-Övriga materiella anläggningstillgångar (hundburar): 10 
 

Noter 
 
Not 1 Föreningens intäkter 

2022-01-01- 
2022-12-31 

 

2021-01-01- 
2021-12-31 

 

Medlemsavgifter  57 980 73 890 
Intäkter kurser 359 940 414 502 
Intäkter tävlingar 51 755 18 570 
Intäkter läger - 35 250 
Intäkter kök 53 480 39 675 
Intäkter hundrundan 50 750 13 950 
Försäljning klubbkläder 1 988 12 779 
Övrigt 536 - 
   
Summa 576 429 608 616 
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Not 2 Föreningens kostnader 

2022-01-01- 
2022-12-31 

 

2021-01-01- 
2021-12-31 

 

Arvode till utomstående instruktörer (kurser) 51 787 67 730 
Övriga kostnader för kurser, tävlingar, hundrundan 84 093 64 534 
Kostnader för läger - 49 942 
Inköp köket 34 162 24 939 
Kostnader försäljning klubbkläder 2 346 19 303 
Arrende 21 326 20 804 
El, vatten, städning och snöröjning 45 611 33 946 
Reparation och underhåll av klubbstuga 235 395 94 604 
Inköp inventarier 11 259 44 571 
Försäkring 17 527 14 386 
Övriga lokalkostnader 6 194 2 790 
Hemsida, bredband, bankkostnader, larm 19 873 15 258 
Kostnader för medlemmar, styrelse, SM-deltagande 16 515 19 949 
Övrigt - 3 408  
   
Summa 546 088 476 164 
 
 
 

  

 2022-01-01- 2021-01-01- 
Not 3 Ersättning till domare och instruktörer 2022-12-31 2021-12-31 
   
Domarersättning 12 400 5 600 
Reseersättning domare 4 100 1 830 
Ersättning instruktörer 44 400 50 250 
Reseersättning övriga 2 331 2 093 
Sociala kostnader 15 452 14 923 
Utbildning ledare och instruktörer 6 200 8 800 
   
Summa 84 883 83 496 
 
 
 

  

 2022-01-01- 2021-01-01- 
Not 4 Avskrivningar anläggningstillgångar 
 

2022-12-31 2021-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 7 500 7 500 
   
Summa 7 500 7 500 
 

 
Not 5 Anläggningstillgångar   
  2022-12-31 2021-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 115 552 115 552 
  115 552 115 552 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -85 552 -78 052 
-Årets avskrivning enligt plan -7 500 -7 500 
  -93 052 -85 552 
   
Redovisat värde vid årets slut 22 500 30 000 
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Not 6 Lager 
  2022-12-31 2021-12-31 
Lager köket 800 800 
Lager tävling 14 250 4 364 
Lager klubbkläder 16 013 16 683 
   
Summa 31 063 21 847 
 
 
Not 7 Kortfristiga fordringar 

  

  2022-12-31 2021-12-31 
Avräkning skatter 30 30 
Avräkning SBK - 1 470 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 5 000 15 663 
   
Summa 5 030 17 163 
 
 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 

  

  2022-12-31 2021-12-31 
Leverantörsskulder 4 639 42 094 
Personalens källskatt 6 555 7 245 
Upplupen arbetsgivaravgift 6 975 7 383 
Avsättning köksreparation (planbelysning) 200 000 20 006 
Deposition nycklar 12 600 13 100 
   
Summa 230 769 89 828 
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TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSPLAN 2023 
 
Denna plan och budget är upprättad av 2022 års styrelse och sektorer för verksamhetsåret 
2023. 
 
EKONOMI 
 
Rambudget, 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. 
 
Våra värdegrunder 
Vi pratar klarspråk med respekt. 
Vi försöker vara konfliktlösande och inte konfliktsökande. 
Alla skall få komma till tals. Olika åsikter för samtalen framåt. 
Vi ska kunna ge och ta feedback med omtanke. 
Vi ska ha kul tillsammans. 
 
 
TYRESÖ BK/STYRELSEN 
 
Mål för klubben, som styrelsen ansvarar för: 
- att behålla antalet medlemmar som engagerar sig i klubbens ideella arbete.  
- att öka klubbens medlemsantal. 
- att vidmakthålla en ekonomi i balans. 
 
Det övergripande målet för både klubben och styrelsen under 2023 är att fortsätta sträva 
efter att såväl nya som gamla medlemmar känner sig välkomna till klubben och har en 
värdefull och rolig verksamhet i våra sektorer och kommittéer. 
 
 
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 samt 
friskvård (inom lydnad, bruks, rallylydnad, specialsök och nosework). 

Att hålla hög kvalitet på klubbens kursutbud. 

- Att öka antalet kurser som är fulltecknade/minst antal deltagare  

  

Mål 2023 

Kurs Genomförda/ Planerade 
kurser 

Deltagare/ Max antal 

Grundkurs / Valpkurs 100 % 90 % 
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Fortsättning 80 % 75 % 

Tävling 80 % 75 % 

Rally 80 % 90 % 

Nosework 100 % 90 % 

Specialsök 100 % 90 % 

  

Åtgärder vi vill påbörja/genomföra under 2023 för att uppnå målen: 

- Vi kommer få hjälp med kursadministrationen av Studiefrämjandet 
- Vi har bytt namn på våra fortsättningskurser i allmänlydnad och förtydligat innehållet 
- 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 
- Alla instruktörer ska kunna påverka kursutformning och kursutbud 
- Stöd för nya instruktörer 
- 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)  
- Vi kommer ta hjälp av avtalsinstruktör för att kunna erbjuda valpkurser 

 
 
TÄVLINGSSEKTORN (TÄS) 
 
De mätbara mål som TÄS har ansvar för är: 
- att anordna minst en tävling varje år i bruks (i minst två olika grenar) lydnad samt två 
tävlingar i rallylydnad. 
- att säkerställa att vi har tillgång till de utbildade funktionärer som behövs för att arrangera 
ovanstående tävlingar. 
 
Åtta tävlingar är planerade under 2023, en lydnadstävling, 5 brukstävlingar & 2 rallytävlingar.  
DM i spår, sök och skydd kommer att hållas på TBK första helgen i oktober då vi för första 
gången ska anordna en stortävling-Höstglöd 
TÄS ska stödja de som påbörjat sin utbildning till tävlingsfunktionär så att de blir klara och 
får sina auktorisationer. För närvarande Carina Wiman - TS bruks. Susy Tvärnstedt - TL 
lydnad. Monica Nyström & Susanna Johansson - domare rallylydnad. Malin Dertell Flodman 
-TL bruks 
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RALLYLYDNADSKOMMITÉN 
 
De mätbara mål som rallylydnadskommittén har ansvar för är: 
- att anordna två rallylydnadstävlingar under året. 
- att säkerställa att det finns utbildade funktionärer så att de planerade tävlingarna kan 
genomföras. 
 
Två tävlingar är planerade under 2023; en dubbel mästarklass och en kombinerad nybörjar- 
och avancerad klass med två starter i vardera. 
Distriktet har medverkat till att vi redan nu har domare klara till dessa tävlingar, vilket annars 
är en av rallylydnadens problem att få domare till tävlingarna. 
 
Rallylydnadskommittén ska se till att de som påbörjat sin utbildning till tävlingsfunktionär får 
möjlighet att slutföra sin utbildning med praktiskt prov på officiella tävlingar. 
 
För både tävlingssektorn och rallylydnadskommittén hoppas vi att årets tävlingar kan komma 
att genomföras som planerat och att vi inte ska behöva ställa in några tävlingar under året. 
 
 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 
 
Målet är att starta upp en aktiv sektor för tjänstehund igen, där vår nya styrelsesuppleant 
Milan är sammanhållande. Tyresö BK har en stolt tradition av många duktiga ekipage sedan 
tidigare och vi hoppas få igång en aktiv sektor igen. 
 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS) 
 
RUS är för tillfället vilande. 
 
 
AGILITYSEKTORN 
 
Vilande, med hopp om att kunna återstartas när möjlighet finns.  
 
 
PR-KOMMITTÉN 
 
De mätbara mål som kommittén har huvudansvar för är: 
- att komma ut med minst 8 st nyhetsbrev under 2023 
- att nya hemsidan blir klar och lanserad under våren.  
 
Vi planerar att under 2023 fortsätta marknadsföra Tyresö BK genom vår hemsida, 
nyhetsbrev, Facebook och andra tillgängliga medier för att på ett enkelt och effektivt sätt 
kunna förmedla information och kommunicera med våra medlemmar. 
 
 
PLAN & STUG 
 
De mätbara mål man har huvudansvar för är: 
-att ha minst en fixardag under året. 
-att ordna klippschema för gräsmattorna 
-att utföra renoveringar baserad på godkänd budget. 
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-att bygga inomhusburar, 
-att bemanna Plan & Stug med fler personer. 
 
 
KÖK 
 
Ansvaret för köket delas av styrelsen och de sektorer och kommittéer 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 2023 är att hålla köket öppet varje tisdag som det finns planvärdar samt vid alla 
tävlingar, kurser och övriga aktiviteter där behov finns. 
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Mätbara mål: 
- att vi har planvärdar vid alla öppna träningar under året 
 
- Hitta ny leverantör av klubbkläder, så vi kan ta fram det under 2023. 
-- Engagera fler medlemmar att bli aktiva i klubben, för att ha mer verksamhet i klubben och 
avlasta de som lägger mycket tid idag. 
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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 minst lika roligt verksamhetsår i 
TBK. 
 
 
Tyresö 2023-02-07 
 
Styrelsen 
 
Tyresö 07 februari 2023 
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