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GMBK:S julbrev från ordföranden. Rapport från årets styrelse- och medlemsmöten  
 

Hej alla härliga medlemmar i GMBK! 
Vi har återigen haft ett annorlunda år på klubben. Man brukar tala om riktiga hundår men i vårt 
sammanhang är det svårt att veta vad som menas med det. Å ena sidan har mycket fått ställas in i 
år igen, å andra sidan har många av oss haft mer tid att vara tillsammans och träna med våra 
hundar. Våra aktiviteter kom igång så smått i våras och har fortsatt sen dess. Vi ordnade de 
ständigt populära valpträffarna i somras, agilityn började med färdigbyggda banor för träning, vi 
hade träningstävlingar i specialsök och lydnad, specialsöksprov, doftprov och bruksläger för att 
nämna några. Vi har haft tävlingar på klubben igen. GMBK Grand Prix, ett flertal agilitytävlingar, 
GMBK:s första officiella Noseworktävling och tävlingar i Lydnad och Apell. Härligt med aktivitet! 
Hoppas vi kan fortsätta på samma sätt i vår, och förstås fortsätta att ta hänsyn till alla 
restriktioner.  
 
En stor glädje i höst är att vi haft många fler kurser än normalt. Det beror till stor del på den 
policyförändring styrelsen beslutade om, efter att ha konsulterat medlemsmötet i våras. Läs mer 
om det nedan! I höst har vi haft tre vanliga valpkurser, två tävlingsinriktade valpkurser och två 
Allmänlydnadskurser. Utöver grundkurserna har vi haft Brukslydnad Appell, Specialsök och 
Nosework. Kurserna är vår ryggrad så vi är mycket glada att de tagit fart, och förhoppningsfulla att 
det fortsätter så! 
 
I år har vi haft två medlemsmöten. Ett på zoom i våras och ett ”på riktigt” i höstas. Här kan du läsa 
en kort sammanfattning av vad vi diskuterade: 
 

Klubbstuga/Inomhushall 
Vår klubbstuga behöver renoveras. Vi diskuterade flera alternativ, medlemmarna är positiva till ett 
förslag om kombinerad inomhushall och klubbstuga. Ett alternativ som också diskuterades var en 
enklare ouppvärmd hall i kombination med att bygga till dagens klubbstuga med en extra 
barackmodul. Allt handlar förstås om finansieringen och att någon ska driva frågan. Har du tips och 
idéer får du gärna kontakta styrelsen! 
 

Fler kurser på klubben 
Vår verksamhet behöver moderniseras, både för att klara konkurrensen med privata aktörer och 
för att vi behöver fler som håller kurser så att vi får in fler medlemmar. Styrelsens idé om att hitta 
en ersättningsmodell för dem som kan tänka sig att hålla kurs på klubben föll i god jord. Många 
tror att fler medlemmar kommer vilja hålla kurs om man kan få ersättning för tiden man lägger. 
Vill Många på klubben är väldigt duktiga på att träna hund och lära ut till andra även om man inte 
har formell utbildning. Kan du tänka dig att hålla kurser om du får betalt? Kontakta styrelsen! 
 

Funktionärer i Kökskommittén och UK 
Många i kökskommittén har suttit i flera år och skulle nu vilja få fler medlemmar som vill lösa 
av/hjälpa till i kommittén. Detta är en fråga vi arbetat länge med utan att få resultat. Om du kan 
tänka dig att hjälpa till i kökskommittén är vi väldigt tacksamma för det. Vi har också, under en 
längre tid sökt efter någon som vill vara sammankallande för UtbildningsKommittén och 
kontaktperson för Studiefrämjandet. Hör av dig till oss om du är intresserad! 
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GMBK:s Styrelse och våra möten 
För mig som ordförande har det varit väldigt roligt att jobba med den styrelse vi haft sedan 
årsmötet i februari. Vi har varit produktiva och kreativa. Det har varit roligt att jobba i styrelsen. 
För att du som medlem ska få en liten inblick i vad vi gör och har gjort under 2020 kommer en liten 
genomgång här.  Vi har gått igenom vårt arbetssätt och de verktyg vi har för styrelsearbetet som 
ett årshjul, en aktivitetslogg, en Facebookgrupp och Dropbox. Vi har också uppdaterat 
ansvarsområden för respektive styrelsemedlem. Det kan vara bra för dig att veta vem som är 
ansvarig för vad om du vill kontakta någon av oss om något särskilt. Så här kommer det, även om 
det ändras vid nästa årsmöte. 
 

Vem Post Ansvar 

Staffan Liewendahl Ordförande Ekonomigrupp, UK, HU 

Ingela Qvirist Vice ordförande Lydnad, Specialsök 

Anna-Karin Gustafsson Kassör Ekonomigrupp 

Malin Lundin Sekreterare Rallylydnad 

Jessica Hansson  Bruks, ekonomigrupp 

Jörgen Svensson  Stuga 

Karin Daun  Agility 

Jessica Beunis  Tävlingskommittén 

Susanne Lidö  Köket 

 
 
I början av året var det fortsatt en del Coronahantering. Vi hade fortsatt inställd 
tävlingsverksamhet under hela våren. Vi tog beslut om att flytten av agilityplanen permanentas. 
Styrelsen upplever att den nya platsen har fungerat bra och även tagits emot bra av 
medlemmarna. Vi har beslutat om att upprätta ett enkelt anläggningsregister för att kunna visa 
vad vi har för tillgångar i händelse av en försäkringsfråga. Till att börja med ska vi digitalisera alla 
större kvitton och dokumentera inventarier med bilder. 
 
Vi hade ett möte med stug- och kökskommittéerna om hur de vill att verksamheten ska fungera 
och uppdaterade lite rutiner. Som jag skrivit innan så behöver båda kommittéerna fortfarande fler 
medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till så kontakta gärna dem om du vill ta ansvar.  
 
Jörgen har, tillsammans med stugkommittén tittat på en del offerter och kostnadsförslag gällande 
fix av klubbstuga och projektering av inomhushall och jobbar vidare med frågan. Vi har tittat på att 
ta fram en policy för hur sponsring kan ske på klubben för att kunna erbjuda sponsorer en enhetlig 
lösning. Efter medlemsmötet i april har vi också jobbat fram detaljer för hur ersättningen ska se ut 
för våra instruktörer som håller kurs. Vi uppdaterade därför policyn för instruktörer och vi har 
även gjort en justering på policyn för anordnade av tävlingar. Utöver detta har det varit en mängd 
olika små och stora frågor som diskuteras i styrelsen. Här kan du se ett axplock: 
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• Vi har godkänt Malin Hedeberg och Annika Johansson, till en vidareutbildning inom 
specialsök. 

• Vi Godkände Michael Lind till distriktets domarutbildning. 

• Vi lyckades till slut få tag på en rörmokare som kunde fixa varmvattnet på klubben. 

• Vi ordnade en medlemskväll med bowling. 

• Vi skulle haft ett öppet hus under året men har nu skjutit det till våren 2022. 

• Vi har uppdaterat priserna för uthyrning av planer och stuga. 

• Vi fixade snöröjning efter snöfallet. 

• Vi har tagit beslut om att fixa bättre belysning under 2022. 

• Vi har tagit beslut om inköp av agilityhinder under 2022, efter nya hinder-regler vid 
tävlingar. 

• Och mycket mer förstås! Är du nyfiken på vad är du välkommen att fråga 😊 
 
Med detta julbrev vill jag och alla i styrelsen önska dig en riktigt God Jul och ett Gott nytt år! 
 
Staffan Liewendahl, ordförande. 


