För verksamhetsåret 2018

Verksamhetsberättelse för Partille BK år 2018.
Årsmötet hölls onsdagen den 21 februari 2018 i klubbstugan. 24 röstberättigade
medlemmar deltog.
Styrelsen sammansättning:
Ann-Christine Magnusson
Malin Bjurquist
Margareta Baatz
Maria Oskarson
Carina Bergek
Ami Tingström
Marianne Lyrberg
Hanna Floengård
Matilda Olin Bergström

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Valberedning: Maria Bergenholt, Christina Wahlgren, Helen Mindelsohn
Revisorer: Marika Forsman och Benny Forsman
Revisorssuppleanter: Livia Lundbäck och Jonathan Tingström
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt fördelat övriga uppdrag mellan
sig t.ex. Västras distriktsmöten.
Antalet betalande medlemmar är ca 230 st i december 2018.
Klubben har haft följande sektioner/kommittéer med sammankallande.
- Agilitysektorn - Vakant (Sammankallande Jeanette Gyllenros)
- Arbetskommittén - Styrelsen
- Kökskommittén – Margareta Baatz, fr o m sept Karin Johnsson
- Redaktionskommittén -Ann-Christine Magnusson/Maria Oskarson
- Bruks-lydnadskommittén – Vakant (Tävlingsansvarig Ann-Christine
Magnusson)
- Utbildningskommittén – Malin Bjurquist
- Utställningskommittén – Ann-Christine Magnusson
- Dragsektorn – Ami Tingström

Kurser under våren:
Lydnad-bruks:

1 valpkurs
1 vardagslydnad
1 tävlingslydnad

Agility

1 fortsättningskurs
1 handlingskurs
2 träningscirklar

Rally

1 nybörjarkurs
1 träningscirkel

Drag

1 cirkel

Tasstrycket
Vår klubbtidning har utkommit med två nummer i nedskuret format
under året.

Tävlingar:
I april genomförde vi en officiell agilitytävling över 2 dagar. Dag 1, dubbel – 264
anmälda hundar och dag 2 – 332
I april hade vi en lydnadstävling startklass och klass 1 med 13 anmälda.
I oktober en med startklass till och med klass 3 med 27 anmälda
Vi hade 2 träningstävlingar agility och en i lydnad under kvällstid.
I september hade vi en tävling i rallylydnad med dubbla nybörjarklasser. Antal
starter 56.
I oktober hade klubben sin första dragtävling. Den genomfördes på Landehovs
marker. Antal startande ca 55 st.

Arbetsdagar:
Hinderfixardag den 7 april.
Städdag 6/10 där gröna byssjan revs och rabatter ansades.
Nya containers har införskaffats. En till gräsklipparen och en ny till
agilityhindren.
Parkeringsplats vid planen är iordningställd.
Ny dörr med kodlås till klubbstugan är införskaffad. Lås till dörren på gaveln är
utbytt.

Kurser under hösten:
Lydnad-bruks:

2 valpkurser
1 unghundskurs intensiv
1 tävlingslydnad

Agility:

1 nybörjarkurs
1 fortsättningskurs
1 handlingskurs
2 träningscirklar

Rallylydnad

1 träningscirkel

Agilitysektorn har haft 2 protokollförda möten.
Dragsektorn har haft 2 protokollfört möte.

Utbildningar:
Carina Bergek och Ann-Christine Magnusson har utbildat sig till
rallylydnadsskrivare.
Utbildning för grönt kort inom draghundssporten i april.

Medlemsmöten och andra aktiviteter:
Föreläsning om friskvård för hund i april av Lis Söderberg.
Medlemsmöte i augusti med efterföljande föreläsning. ”Från valp till
problemhund” av Pia Qvillberg.
Prova på dag med grillning den 8 september

Medlemsmöte den 26 november.
Vi har under 10 veckor under vår och höst haft planvärdar på måndagar. Dessa
har varit behjälpliga vid den fria träningen.

Ekonomisk redovisning se bilaga. Styrelsen föreslår att årets förlust överföres i
ny räkning.

Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen för det gångna året.
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