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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Tyresö Brukshundklubb, 812401-1704, med säte i Tyresö får härmed avge 
verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Verksamheten 
 
TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
MEDLEMSANTAL 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Totalt: 457 412 387 

Där av:    
- Ordinarie medlemmar 426 371 340 
- Familjemedlemmar 28 30 27 
- Ungdomsmedlemmar (inkl. SHU) 1 9 18 
- Hedersmedlem 2 2 2 

 
MEDLEMSAVGIFTER 2021 
 
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 Sofie Ögren 
 Susanna Lindsjö 
 Camilla Westling 
Suppleanter             Yvonne Weijmar 

Tomas Knuutila 
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Revisorer, ordinarie Pernilla Lindahl 

 Ulf Rosberg 

Revisor, suppleant Karin Brunskog 
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 

 
 
TYRESÖ BK/STYRELSEN 
 
Årsmötet genomfördes den 21 mars 2021. 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden, alla digitala, men där ett antal samlats 
fysiskt i klubbstugan när så varit möjligt. Två medlemsmöten har hållits. Det första var 8 juni 
som hölls utomhus på klubben där 19 personer deltog. Bland annat kom där förslag om tält 
till verandan som inhandlades under hösten. 
Det andra medlemsmötet hölls den 14 november, i direkt anslutning till en prova-på-dag för 
ungdomar. Även denna gång var röstlängden 19 medlemmar. 
 
I samband med den nya styrelsens uppstart, sattes värdegrunder för styrelsen och 
föreningen, för att säkra hur klubbens arbete sker framåt. 
 
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. 
 
 
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 
kurser pga. för få deltagare. Vi har fått ställa om med att hålla fler kurser helt utomhus samt 
med färre deltagare och max en förare/deltagare per hund hela vårterminen. Under hösten 
har vi kunnat ha fler deltagare med på kurserna men vi har fortsatt hållit oss utomhus. 
 
Vi har utökat vårt kursutbud under detta år med Specialsökkurser samt friskvårdsaktiviteter 
som Sund med Hund. 
 
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. 
 
Sektorn har haft två protokollförda instruktörsmöten samt ett teamsmöte digitalt. 
 
Marie Sundberg har utbildats till SBK-instruktör specialsök 2021. Grattis! Vi har skickat en 
hjälpare på SBK-instruktör allmänlydnadsutbildning denna vinter. Instruktörerna har fått 
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inbjudan/möjlighet att digitalt medverka på de fortbildningar som Studiefrämjandet har 
anordnat. 

Följande instruktörer/kursledare hade kurs 2021: Lena Larson, Marie Sundberg, Helen 
Gifting, Carina Ejmert och Charlott Vidh. 
Hjälpare var: Karin Brunskog, Emmy Martin, Elisabeth Dahlstedt, Mats Thid, Camilla 
Larsson, Susanne Johansson och Tova Hansén. 

Under året har 264 deltagare gått på någon av våra 40 genomförda kurser. 
 
 
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.  
 

2021 
Kurs 

Genomförda/ 
Planerade kurser Deltagare/ Max antal *) 

Mål Utfall Uppfyllt Mål Utfall Uppfyllt 
Grundkurs 
Valpkurs 100 %      94 % L 90 % 100 % J 

Fortsättning 80 %     91 % J 75 % 95 % J 
Tävling 80 % 100 % J 75 % 100 % J 

Rally 
Nosework 

100 % 
100 % 

100 % 
100 % 

J 
J 

90 % 
90 % 

92 % 
83 % 

J 
L 

Specialsök  100 % 100 % J 90 %      100% J 
 
*) Mäts på genomförda kurser 
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TÄVLINGSSEKTORN (TÄS) 
 
Ansvariga Malin Dertell Flodman och Monica Nyström – administration. 
Markansvariga Merike Lepp och Björn Flodman. 
Åter ett år som påverkats av Coronapandemin då tyvärr vårens alla tävlingar ställdes in. 
 
Tyresö BK har nu nya funktionärer som är klara med sin utbildning: 
Ulrika Fant tävlingsledare bruks B och Marcus Fant tävlingsledare bruks A+B 
 
Datum Tävling/prov Klass Antal startande 
2021-09-18 Rally Nybörjaklass x 2 54 (50)* 
2021-09-18 Rally Fortsättningsklass x 

2 
43 (39)* 

2021-09-26 Spår Elit 9 
2021-10-10 Skydd Lägre 3 
2021-10-10 Skydd Högre 1 
2021-10-24 Spår Appell 11 (10)* 

Inom parentes antal ekipage som kom till start – borträknat de som inte lämnat återbud med 
giltig orsak. 
 
Antal ekipage som tävlat för Tyresö Bk under 2021 
Bruks 17 st 
Lydnad 12 st 
Rally  19 st sammanlagt 48 ekipage  
 
Utfall TÄS mål: 

- Målet att anordna minst en tävling varje år inom grenarna bruks (spår och sök), 
lydnad samt rally blev delvis uppfyllt pga av pandemin då vi var tvungna att ställa in 
vårens alla tävlingar. Dock har vi genomfört brukstävlingar i två grenar samt två 
rallylydnadsklasser under hösten.  

 
Rallylydnadskommittén 
 
Ansvariga Elisabeth Dahlstedt och Monica Nyström. 
En tävling har vi kunnat genomföra på hösten med dubbla klasser i nybörjare och 
fortsättning. Tyvärr blev den planerade dubbla mästarklasstävlingen på våren inställd.  
Vi har nu en ny tävlingssekreterare klar och det är Elisabeth Dahlstedt. Grattis Elisabeth! 
Två personer har gått utbildning till rallylydnadsskrivare Sofie Ögren och Susanna Lindsjö. 
 
Utfall rallylydnadskommitténs mål: 

- Att anordna två rallylydnadstävlingar under 2021 – pga av Coronapandemin kunde 
endast en tävling genomföras, så målet är delvis uppfyllt. 

- Att utbilda tävlingsfunktionärer - målet uppfyllt i och med att en ny tävlingssekreterare 
är utbildad och två skrivare är under utbildning.. 
 

Tyresö BK var representerade med en funktionär under 2021 års Nordiska Mästerskap som 
för första gången hölls i Sverige. Ansvarig för tävlingssekretariatet på NM var Monica 
Nyström. Bra jobbat Monica! 
 
TJÄNSTEHUNDSSEKTORN 
 
Verksamhetsåret 2021  
Lars Bispgård är ansvarig för tjänstehundssektorn. 
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Året 2021 inledes med att all tjänstehundsverksamhet var inställd, övningar har ställts 
in/flyttas, DM/SM ställdes in, Hundtjänstskolan i Marma ställdes in. Kursverksamheten för 
patrullhundar runt om i våra distrikt har kämpat med att klara av kurserna med restriktioner 
om max 8 personer totalt per slutprov. Inställt och restriktioner är sammanfattning av hur 
2021 var, vilket var för oss som för samhället i stort, ett år som speglades av pandemin 
Covid 19. 

Den enda aktiviteten vi hade på klubbnivå var att vi deltog i hundmarschen, där vi svarade 
på frågor om tjänstehund. 
Utfall Tjänstehundssektorns mål: 
- Målet var att komma igång med sektorn under 2020 och det anser vi är uppfyllt. Nya mål 
ska sättas för kommande år 
 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS):  
 
Sektorsansvarig är Anna Lenngren. 
  
På grund av den pågående pandemin har RUS verksamhet i stort legat vilande under 2021.  
 
AGILITYSEKTORN 
Agilitysektorn är för närvarande vilande, men en arbetsgrupp skapades för att kunna starta 
under 2021. Agility deltog under klubblägret, samt prova-på-dagen med ungdomarna, men 
har i övrigt inte haft någon verksamhet. Staket har byggts runt agilityplanen under året. 
 
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. 
 
Utfall PRs mål: 
- att komma ut med 8 st nyhetsbrev under 2021 – målet har delvis uppfyllts.. 
 
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. Ordföranden har stöttat och haft avstämningar med Hans under året, men 
inga regelrätta möten har hållits. 
 
En hel del aktiviteter har skett under året: 
- Stugan städas invändigt under aktiva perioder på året. 
- Planerna har klippts av medlemmar. 
- Nya bänkar har köpts in och satts upp. 
- Tält har köpts in till verandan. 
- Hyllbord utanför köksfönstret har installerats. 
- Nytt staket runt agilityplan. 
- Nytt kodlås till ytterdörr. 
- Ny lucka till krypgrund. 
- Ny belysning till alla planer inköpta men ej monterade. 
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KÖK 
 
Köket har under året varit bemannat på tisdagar av styrelsen. Vid kurser har HUS haft 
ansvaret. På klubblägret ordnade köket lunch, fika och mat till trevlig kväll med 
klubbkamraterna. Carin, Susanne och Yvonne har gemensamt skött inköp och planeringar 
för köket på tävlingar.  
 
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Planvärdar har funnits under öppen träning på tisdagskvällarna under aktiv träningsperiod på 
året. 
 
Klubbläger genomfördes 10-12 september i anslutning till klubben. Drygt 40 personer deltog 
i 6 olika grupper inom brukslydnad, lydnad, agility och rallylydnad. På lördagen hölls en 
gemensam middag med tävlingar. Sveriges förmodligen godaste bakverk serverades i tre 
dagar till samtliga deltagare.  
 
Hundrundan, Tyresö BKs instruktörsledda aktivitetspromenad, kunde äntligen starta upp 
igen under hösten 2021 efter ett långt uppehåll på grund av Corona.  
Under hösten gick Hundrundan varannan vecka (jämna veckor) på onsdagar. Hundrundan 
vänder sig till både medlemmar och icke medlemmar. Hösten 2021 valde vi att höja priset för 
icke medlemmar till 100kr per gång och 50 kr för medlemmar. Ingen föranmälan krävs och vi 
har varit mellan 12 - 30 deltagare vid de olika tillfällena. 
Instruktörer under hösten har varit Lena Larson och Charlott Vidh som gjort ett fantastiskt 
bra jobb. Stort tack! 
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Ekonomi 
Flerårsöversikt 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Vinstmarginal, resultat i % av 
intäkterna 

 

7 % 

 

18 % 

 

9 % 

 

11 % 

 

- 

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital 

 

8 % 

 

20 % 

 

11 % 

 

15 % 

 

- 

Resultat efter finansiella poster 41 456 90 152 40 718 50 456 -19 211 

Soliditet 85 % 96 % 92 % 90 % 94 % 

 

Förändring av eget kapital 

 Balanserat 
resultat 

Föregående års 

resultat 

Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 368 649 90 152 - 

Balanseras i ny räkning 90 152 -90 152  

Årets resultat   41 456 

Belopp vid årets utgång 458 801 - 41 456 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
balanserad vinst 458 801  

årets vinst     41 456  

 500 257  

   

disponeras så att i ny räkning överföres 500 257  
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Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01- 

        2021-12-31        2020-12-31 
 
Föreningens intäkter 
Övriga rörelseintäkter 1 608 616 496 923 
 
Summa rörelseintäkter 608 616 496 923 
 
Föreningens kostnader 
Övriga externa kostnader 2 -476 164 -334 369 
Personalkostnader 3 -83 496 -64 197 
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 4 -7 500 -7 499 
Summa rörelsekostnader -567 160 -406 065 
 
Rörelseresultat 41 456 90 858 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter - -706 
Summa finansiella poster - -706 
 
Resultat efter finansiella poster 41 456 90 152 
 
Årets resultat 41 456 90 152 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 5 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 30 000 37 500 
Summa materiella anläggningstillgångar 30 000 37 500 
 
Summa anläggningstillgångar 30 000 37 500 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 6 
Lager 21 847 4 758 
Summa lager 21 847 4 758 
 
Kortfristiga fordringar 7 
Övriga fordringar 1 500 3 210 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 663 8 000 
Summa kortfristiga fordringar 17 163 11 210 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank 521 075 424 130 
Summa kassa och bank 521 075 424 130 
 
Summa omsättningstillgångar 560 085 440 098 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 590 085 477 598 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital i ideella föreningen 
Balanserat resultat 458 801 368 649 
Årets resultat 41 456 90 152 
Summa fritt eget kapital 500 257 458 801 
 
Summa eget kapital 500 257 458 801 
 
Kortfristiga skulder 8 
Leverantörsskulder 42 094 - 
Övriga skulder  47 734 18 797 
Summa kortfristiga skulder 89 828 18 797 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 590 085 477 598 
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Tilläggsupplysningar 

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 

2021-01-01- 
2021-12-31 

 

2020-01-01- 
2020-12-31 

 

   
Medlemsavgifter inkl. distriktsavg. till SBK 73 890 69 600 
Intäkter kurser 414 502 363 560 
Intäkter tävlingar 18 570 17 785 
Intäkter läger 35 250 - 
Intäkter kök 39 675 36 365 
Intäkter hundrundan 13 950 6 850 
Försäljning klubbkläder 12 779 - 
Intäkter planhyra - 2 100 
Övrigt - 663 
   
Summa 608 616 496 923 
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Not 2 Föreningens kostnader 

2021-01-01- 
2021-12-31 

 

2020-01-01- 
2020-12-31 

 

   
Arvode till utomstående instruktörer (kurser) 67 730 80 275 
Övriga kostnader för kurser, tävlingar, hundrundan 64 534 68 632 
Kostnader för läger 49 942 - 
Inköp köket 24 939 21 314 
Kostnader försäljning klubbkläder 19 303 - 
Arrende 20 804 20 722 
El, vatten, städning och snöröjning 33 946 33 579 
Reparation och underhåll av klubbstuga 94 604 63 089 
Inköp inventarier 44 571 2 543 
Försäkring 14 386 14 407 
Övriga lokalkostnader 2 790 1 120 
Hemsida, bredband, bankkostnader, larm 15 258 17 283 
Kostnader för medlemmar, styrelse, SM-deltagande 19 949 8 593 
Övrigt 3 408 2 812 
   
Summa 476 164 334 369 
 
 
 

  

 2021-01-01- 2020-01-01- 
Not 3 Ersättning till domare och instruktörer 2021-12-31 2020-12-31 
   
Domarersättning 5 600 7 300 
Reseersättning domare 1 830 2 969 
Ersättning instruktörer 50 250 28 100 
Reseersättning övriga 2 093 - 
Sociala kostnader 14 923 6 678 
Utbildning ledare och instruktörer 8 800 19 150 
   
Summa 83 496 64 197 
 
 
 

  

 2021-01-01- 2020-01-01- 
Not 4 Avskrivningar anläggningstillgångar 
 

2021-12-31 2020-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 7 500 7 499 
   
Summa 7 500 7 499 
 
 
Not 5 Anläggningstillgångar   
  2021-12-31 2020-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 115 552 115 552 
  115 552 115 552 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -78 052 -70 553 
-Årets avskrivning enligt plan -7 500 -7 499 
  -85 552 -78 052 
   
Redovisat värde vid årets slut 30 000 37 500 
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Not 6 Lager 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
Lager köket 800 800 
Lager tävling 4 364 3 958 
Lager klubbkläder 16 683 - 
   
Summa 21 847 4 758 
 
 
Not 7 Kortfristiga fordringar 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
Avräkning skatter 30 250 
Avräkning SBK 1 470 2 960 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 15 663 8 000 
   
Summa 17 163 11 210 
 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 

  

  2021-12-31 2020-12-31 
   
Leverantörsskulder 42 094 - 
Personalens källskatt 7 245 2 110 
Upplupen arbetsgivaravgift 7 383 4 587 
Avsättning reparation belysning 20 006 - 
Deposition nycklar 13 100 12 100 
   
Summa 89 828 18 797 
   
 
  



Tyresö Brukshundklubb 812401-1704 

13 

 

Öppen 

 
TYRESÖ BRUKSHUNDKLUBB - VERKSAMHETSPLAN 2022 
 
Denna plan och budget är upprättad av 2021 års styrelse och sektorer för verksamhetsåret 
2022. 
 
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 2022 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, rally, specialsök och nose work). 

Att hålla hög kvalitet på klubbens kursutbud. 

- Att öka antalet kurser som är fulltecknade/minst antal deltagare  
 
De mätbara mål som HUS har ansvar för är: 
-att tillhandahålla ett varierat kursutbud från grundutbildningar till tävlingskurser samt 
friskvård (inom lydnad, bruks, rally, specialsök och nose work). 
-att hålla hög kvalitet på klubbens kursutbud. 
-att öka antalet kurser som är fulltecknade/minst antal deltagare 
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Mål 2022 

Kurs Genomförda/ Planerade 
kurser 

Deltagare/ Max antal 

Grundkurs / Valpkurs 100 % 90 % 

Fortsättning 80 % 75 % 

Tävling 80 % 75 % 

Rally 100 % 90 % 

Nosework 100 % 90 % 

Specialsök 100 % 90 % 

 
 
Åtgärder vi vill påbörja/genomföra under 2022 för att uppnå målen: 
 

- 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 starta upp en ungdomskurs med olika prova på aktiviteter  
- 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) 
 
 
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. 
 
Sex tävlingar är planerade under 2022, en lydnadstävling, ett appellspår, två spårtävlingar, 
en skyddstävling och en söktävling.  
 
TÄS ska stödja de som påbörjat sin utbildning till tävlingsfunktionär så att de blir klara och 
får sina auktorisationer. För närvarande Lena Löfven som har en praktisk tävling kvar att 
genomföra som aspirant. 
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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. 
 
Tre tävlingar är planerade under 2022; en dubbel mästarklass, en fortsättningsklass 
(kvällstävling) och en kombinerad nybörjar- och avancerad klass med två starter i vardera. 
 
Rallylydnadskommittén ska se till att de som påbörjat sin utbildning till tävlingsfunktionär får 
möjlighet att slutföra sin utbildning med praktiskt prov på officiella tävlingar. 
Sofie Ögren och Susanna Lindsjö har praktik på en tävling till att genomföra innan de är 
klara rallylydnadsskrivare. 
 
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. 
 
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 
 
Lars har meddelat att han inte längre kan/önskar vara sektorsansvarig för tjänstehund. 
Varför det inte finns någon plan för 2022. 

För dig som är intresserad av patrullhund så anordnas det ett antal kurser på flertalet platser 
under 2022. Är du intresserad av Räddningshund så har jag inte sett någon information om 
planerade utbildningar, här är det då bra att kontakta SBK kontaktpersoner för räddnings-
/Sjöräddningshund för mer information. 
 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS) 
 
Mätbara mål som RUS är ansvarig för: 
-Inga mätbara mål för RUS under 2022. 
 
 
AGILITYSEKTORN 
 
Planen är att starta upp verksamheten och bilda en sektor under 2022, vilket aldrig hann ske 
under 2021. 
 
PR-KOMMITTÉN 
 
De mätbara mål som kommittén har huvudansvar för är: 
- att komma ut med minst 8 st nyhetsbrev under 2022, samt byta hemsida till gemensam för 
SBK. 
 
Vi planerar att under 2022 fortsätta marknadsföra Tyresö BK genom vår hemsida, 
nyhetsbrev, Facebook och andra tillgängliga medier.   
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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. 
 
Ordna klippschema. 
 
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 2022 är att hålla köket öppet varje tisdag som det finns planvärdar samt vid alla 
tävlingar och kurser där behov finns. 
För kommande läger planerar vi att ordna lunch, fika samt ev middag.  
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Mätbara mål: 
- att vi har planvärdar vid alla öppna träningar under året 
 
Anordna nytt klubbläger 2022. Minst lika bra som sist! 
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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 2022-02-15 
 
Styrelsen 
 
Tyresö 15 februari 2022 
 
 
      
   
      
      
Björn Flodman Johanna Boström Stone Elisabeth Dahlstedt 
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Ulla Ericsson Sofie Ögren Susanna Lindsjö 
Sekreterare     
      
      
Camilla Westling Yvonne Weijmar Tomas Knuutila 
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