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ORDFÖRANDE
 

 

 

 

 

 

 

Nytt år och nya möjligheter!  

Årsmöte genomfördes 21 februari och 

där valdes jag till ordförande för detta 

år, jag tackar för ert förtroende och 

hoppas på ett aktivitetsfyllt år med 

massa träning, tävling, glädje, samvaro 

och fortsatt utveckling av våra 

kunskaper inom hund!  

I styrelsen 2014 arbetar Monica Öberg 

som vice ordförande, Malin Mattsson 

som sekreterare, Maria J Johansson 

som kassör och Kenneth Nilsson, 

Nathalie Bourwall och Anna-Lena 

Johansson som ledamöter. Som 

suppleanter arbetar Elisabeth Englund 

och Erica Häggström. 

Läs gärna på hemsidan på 

styrelsesidan så ser ni även vilka som 

är föreningens revisorer och 

vallberedning inför nästkommande år!  

Styrelsemöten sker första torsdagen i 

varje månad med uppehåll under juli 

månad, inkom gärna med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motioner/förslag inför dessa möten om 

ni har förbättringsförslag eller annat ni 

vill att styrelsen ska ta ställning till!   

Om ni inte vill skicka in till mötet så går 

det jättebra att lägga ert förslag i 

förslagslådan i klubbstugan som finns i 

hallen då man kommer in.  

Under 2014 kommer styrelsen arbeta 

med målstyrning utifrån den 

verksamhetsplan som klubbades 

igenom på årsmötet, ett  första 

sektorsmöte är genomfört 3/4 och det 

blev bra diskussioner och många 

förslag och idéer som diskuterades!  

På sektorsmötet beslutades bland 

annat att en Uppvisningsdag (vi visar 

upp vår breda verksamhet för 

allmänheten) ska genomföras den 10 

maj kl 10-14 på Kvarnängen och en 

grupp tillsattes för planering av denna, 

ta gärna kontakt med mig om ni vill 

hjälpa till att planera eller vara 

delaktiga på annat sätt med denna 

dag!   

  



Det beslutades även att föreningen ska 

sälja kakor för att få ihop pengar för att 

laga väggen på klubbstugan som 

sedan länge varit i behov av 

upprustning. Det är helt frivilligt att 

sälja kakor, men många bäckar små är 

i detta ett mycket bra ordspråk! Kan du 

sälja 2 burkar så är det jättebra! 

Kontakta mig för att hämta ut några 

kakburkar! Kakburkarna levereras i 

slutet av april och kostar 50 kr varav 

18kr går direkt till klubbens kassa!  

Försäljning av dessa burkar kommer 

att ske på Uppvisningsdagen 10/5 

också, vill du stå och sälja dessa här 

så är det bara anmäla ert intresse till 

mig i nedan mailadress! 

Säsongen börjar sakta närma sig, snön 

smälter och våra planer brukar kunna 

gå att använda från mitten/slutet av 

maj då de torkat upp lite mer!  

Nu närmast är det föreläsning i 

Hundfysioterapi som kommer ske 29/4 

på klubbstugan, anmälan via 

Studiefrämjandet, se länk nedan!  

Vårens kurser ligger nu ute för 

anmälan och det har varit stort intresse 

från våra duktiga instruktörer att hålla 

kurs! Kolla in denna länk för alla våra 

kurser och föreläsningar: 

http://www.studieframjandet.se/sok/?cs

q=Bodens+Brukshundklubb 

Kolla även in kalendern som finns på 

hemsidan så ser ni vilka aktiviteter som 

pågår på klubben! Även om det pågår 

kurs så finns det flera andra planer 

som man kan använda sig av runt 

klubbstugan och träna på!  

 

Med vänlig hälsning 

 

Linnéa Lundberg 
ordforande@bodensbrukshundklubb.se 

070-533 12 60 

 

 

http://www.studieframjandet.se/sok/?csq=Bodens+Brukshundklubb
http://www.studieframjandet.se/sok/?csq=Bodens+Brukshundklubb
mailto:ordforande@bodensbrukshundklubb.se


BLI MEDLEM 

BODENS HUNDUNGDOM – SHU 
 
Ungdomsmedlem 7-25 år: 250 kr 
Syskon: 150 kr 

Bli medlem genom att gå in på shu.se och anmäl dig  
som ny medlem. Du får omgående en bekräftelse med 
uppgift om hur du betalar via mail. När du betalat 
kommer medlemskort som gäller för 12 mån per post. 

BODENS BRUKSHUNDKLUBB – SBK 

Ordinarie medlem: 430 kr 
Familjemedlem: 100 kr 
Delbetalande medlem: 100 kr 

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på  
klubbens PG 32 62 43 – 3  

Maila dina uppgifter till kassören >  
kassor@bodensbrukshundklubb.se 
Namn, personnummer, adress, mobilnr och  
e-post adress. Medlemsbevis kommer inom 14 dagar.  

Genom att logga in på brukshundklubben.se -  

under "Mina sidor" kan du när som helst uppdatera  

dina kontaktuppgifter och även skriva ut ditt  

medlemsbevis. 

 

Frågor? Kontakta kassören:  

kassor@bodensbrukshundklubb.se  

Tel: 070 – 604 51 35 

 

HEMSIDA 

www.bodensbrukshundklubb.se 

 

  

 

 
 

Nästa 
medlemsmöte 
7 maj kl. 19:00 
i klubbstugan 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi finns också på  

Facebook! 

Bodens Brukshundklubb & 
Hundungdom 

 
 

 

 

http://www.shu.se/
mailto:kassor@bodensbrukshundklubb.se
http://www.brukshundklubben.se/
mailto:kassor@bodensbrukshundklubb.se
http://www.bodensbrukshundklubb.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xXjwAeDpvyxrvM&tbnid=gMTfDUXCNgctDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bvkholding.hu/&ei=H3ZJU72UI4rMygPnvID4DA&bvm=bv.64542518,d.bGQ&psig=AFQjCNEJbF4HkzcUf9qfnOyMLr4FNXQsmw&ust=1397409584015108


PÅ GÅNG… 

 

  

29/4 kl. 18:30 HUNDFYSIOTERAPI 

Inbjudan till föreläsning i Hundfysioterapi  på 

klubben  med Tomas Forsberg. Anmälan via 
Studiefrämjandets hemsida: 
www.studieframjandet.se 

7/5  kl. 19:00 MEDLEMSMÖTE PÅ KLUBBEN  

Dagorning: 

 Kakförsäljning 

 Låsbyte 

 Klubbtshirt 

 Städ- och fixardag 

 Gräsklipparlista 

10/5 UPPVISNING 

Klubben har uppvisning på Kvarnängen. Håll utkik 

efter tider och program på klubbens hemsida: 

http://www.bodensbrukshundklubb.se/ 

 

13/5 MH 

Vårens MH finns nu ute på SBK tävling för anmälan. 

2/7 EXTERIÖRBESKRIVNING 

Vi anordnar exteriörbeskrivning, Anmälan görs via 
SBK tävling. 

 

http://www.studieframjandet.se/
http://www.bodensbrukshundklubb.se/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsbktavling.se%2Fcompetitions%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26filter%255Bstate%255D%3D%26filter%255Bmental%255D%3D1%26q%3DBoden&h=UAQFacf95
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsbktavling.se%2Fcompetitions%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26filter%255Bstate%255D%3D%26filter%255Bmental%255D%3D1%26q%3DBoden&h=UAQFacf95


Dagordning:  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLINGAR 2014 
Nu ser vi fram emot en ny spännande tävlingssäsong! 

 

7-8/6 Rallylydnad N, F 

 
14/6 Brukstävling: Skydd Lkl-Ekl, 

Sök Lkl-Ekl 

 
15/6 Brukstävling: Spår Lkl-Hkl 

 
30/8 Agilitytävling officiell:  

Hopp+Agility, kl 1-3 

 
31/8 Agilitytävling officiell:  

Hopp+Agility, kl 1-3 

 
6/9 Brukstävling: Spår Akl 

 
6/9 Lydnadstävling: 1-Elit 

 
7/9 Brukstävling: Sök Lkl-Ekl 

 
27-28/9 Rallylydnad N, F 

Anmälan till tävling görs via: SBK Tävling 

 



Kan du bidra med 

begagnade saker 

till klubben? 

 Hela trädgårdsmöbler 
 Grill/grillar ev. en " halv tunna" 
 Gardiner & plastväxter m.m till klubbstugan 
 Stora utekrukor till altanen 

Saker som kan stå ute lämnas på klubben på altanen 

på baksidan eller vid infotavlan vid entrén. Vi kan också  

hämta hemma hos er.  

Ring: Linnéa 070 - 533 12 60 

 

 

 

Kom & var med i  

köksgruppen!  

Nya medlemmar, blivande medlemmar och anhöriga till 

medlemmar. Missa inte chansen till att träffa nya trevliga 

människor och hundar samt att göra en insats för 

klubben. Vi behöver hjälp att sköta köket när vi har 

tävlingar och andra arrangemang. Ju fler vi är i gruppen 

desto mindre blir  arbetsbördan för dom som vill vara 

med i ”köksgruppen”.  Känner du att det här är något för 

mig, här kan jag kan bidra med något,  kontakta mig så 

snart som möjligt via: elit2009@live.se 

 

Marie-Louise Palmblad 

 

mailto:elit2009@live.se
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