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ALLMÄN ÖVERSIKT

Under året har planeringen av klubbens 50 års jubileum börjat ta form och styrelsen har 
arbetat fortlöpande med detta under verksamhetsåret.
Arbetet med upprustning av klubbens anläggning har fortsatt, bl.a. har den gamla 
gärdsgården rivits och bygdemedel har sökts och erhållits för uppförande av ett nytt staket.
Klubbens ordförande och sekreterare deltog i en digital utbildning arrangerad av 
Länsstyrelsen där det informerades om hur en korrekt ansökan ska utformas.

En av årets höjdpunkter var klubbens medverkan i invigningen av årets sommarmarknad.
Klubben deltog i planering och genomförande. En hundparad genomfördes tillsammans 
med kommunens EPA-ungdomar och uppslutningen från klubbens medlemmar var mycket 
stor.
I juni inbjöd styrelsen till städkväll på klubben. 

Under året har tre trogna SBK:are lämnat oss. Inge-Bo Agerhäll, Svante Strömberg och 
Ingemar Lindberg efter en tids sjukdom lämnat oss. 
Inge-Bo var en av klubbens grundare och utbildade sig till instruktör och domare. Han satt i 
styrelsen under många år, bl.a. som kassör och sedan som revisor.
Ingemar utbildade sig till figurant för mentalbeskrivning, var vice ordförande i styrelsen 
under många år och även klubbens stugfogde.
Svante skötte klubbens anläggning som det vore hans egen. Otaliga timmar tillbringade han
på gräsklipparen, fixade och ställde i ordning både i och utanför klubbstugan. Han var med 
andra ord klubbens allt-i-allo och fixare.
De är mycket saknade!

EKONOMI

Försäljningen av bingo-lotter fortsätter .
Tack vare de kurser som kunnat anordnas under året har klubbens kassa förstärkts och ett 
stort tack går till de instruktörer som gjort detta möjligt.

Klubben har beviljats bygdemedel för ett nytt staket som ska vara på plats våren 2023.

Ett samarbete med Svea skog har påbörjats där bolaget beviljat 10 000
kr i bidrag till klubben i utbyte mot att klubben inkluderar Svea skogs 
varumärke i klubbens verksamhet.                                                           

I övrigt hänvisar styrelsen till kassörens rapport.
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MEDLEMSANTAL OCH AVGIFT

Vid verksamhetsårets slut uppgick BHK:s medlemstal till 92 medlemmar, dvs en minskning 
med 5 medlemmar. 13 ungdomsmedlemmar finns för närvarande i klubbens 
medlemsmatrikel.
Samtliga är medlemmar i Sveriges hundungdom och har med andra ord valt Åsele BHK 
som specialklubb. 

Medlemsavgiften har uppgått till 550 kr/helbetalande och 100 kr/familjemedlem.
Vid senaste årsmötet beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad år 2023, dvs. 
150 kr i lokal avgift och 100 kr för familjemedlem.
Förbundet har ännu inte aviserat om någon höjning inför år 2024.

Ungdomsmedlemsavgiften tillfaller Sveriges Hundungdom.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande: Barbro Axelsson
Vice Ordförande: Malin Vestman
Kassör: tjänsteköp från Scherdins Finance Group AB
Sekreterare: Ulla Norrman
Ordinarie ledamöter: Lisa Olofsson

Jessica Olofsson
Suppleanter: Eva Lindh-Waterworth tom 220628

Daniella Ern fom 220629
Olivia Dahlberg

MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN

Under året har 1 årsmöte, 3 medlemsmöten samt 9 styrelsemöten hållits.
Vid medlemsmötet i juni deltog klubbens kontaktperson i distriktet, Stephanie Bäck via länk.
Vid medlemsmötet i december bjöd klubben traditionsenligt på gröt, skinka o0ch glögg samt
ett lotteri med sponsrade vinster.

ANSVARIGA 

Revisor: Petra Danielsson 
Suppleant: Anette Ahlqvist
Valberedning: vakant

vakant 
Hundägarutbildning: Barbro Axelsson
Bruks-och lydnad: Ulla Norrman
PR/Info : Barbro Axelsson
Inköpsansvarig: Barbro Axelsson
Ansvarig för uthyrning: Ulla Norrman
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HUNDÄGARUTBILDNING

Utskottet för hundägarutbildning har genomfört flera kurser och aktiviteter under 2022. 
Kurserna sker i samarbete med Studiefrämjandet. 
Öppet Hus onsdagar under augusti och september månad mellan kl 18-20. 
En stugvärd har fixat fika så det har varit möjligt att köpa kaffe, dricka mm. Det har varit 
uppskattat av hundägare som besökt oss. 
Ung med hund är fortfarande pausad pga att ungdomarna hamnar på gymnasiet på annan 
ort, och då blir det svårt att delta i våra aktiviteter. 
Vardagslydnadskurs med flera hundägare som fick träna grundläggande vardagslydnad. 
Valpkurs med härliga, glada valpar som träffades 2 ggr/vecka och fick träna på kontakt, 
inkallning, social samvaro och ledarskapsövningar. 
Rallylydnadskurs med flera hundägare som fick träna på att lära sig skyltar och få hunden 
att göra rätt övning. 
Nosework kurs med flera hundägare som fick lära sig att känna igen eucalyptus doft och 
kunna markera den så ägaren uppfattade det. 
Personspårkurs med flera hundägare som fick lära sig följa sin ägares personspår. Först 
några träningstillfällen och därefter uppehåll för att träna själv. Återsamling på hösten och 
då får hunden gå andras personspår. Alla deltagare klarar galant ett appellspår efter kursen.

Hundens vecka anordnade vi i september med prova på aktiviteter som rallylydnad, 
nosework, aktivitet med tunnel, hoppa upp på bänk och pall och uppletande. 

Studiecirkel med Fredrik Steens bok Konsten att kommunicera med hundar. Det var en 
mycket givande cirkel med mycket diskussioner och många uppvaknanden om hunden.

Hundägarutbildningssektorn vill slutligen uttrycka sin glädje över att så många har valt att 
utbilda sig via Åsele Brukshundklubb, där vi har gedigen kunskap om hund och lång 
erfarenhet med hundträning som vi med glädje förmedlar till alla hundägare. 

Alla hundägare har även ett stort ansvar för sin egen hundhållning i dagens samhälle, därför
är det mycket viktigt att alla hundägare har kunskap om sin hund och en bra grundlydnad 
och kontakt för att bl.a. undvika olyckor. 

Ett jättestort TACK till det goda samarbetet med Studiefrämjandet. Klubben blir servad och 
bemött på ett mycket bra sätt i samband med våra kurser/aktiviteter. 

Utbildningsansvarig Barbro Axelsson

PROV OCH TÄVLING

Appellklass spår i maj ställas in pga för få anmälda.
Vid Appellspåret i augusti deltog 7 tävlande.
 
I Nose Work tävlingen 1 TSM i maj deltog 23 startande under lördagen och 21 startande 
under söndagen.
I Nose Work 2 TSM i augusti deltog 19 tävlande under lördagen och 20 st under söndagen.
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I Marknadsskallets rallylydnadstävlingar deltog 70 ekipage under två dagar. Till 
Marknadsskallets bästa hund utsågs Camilla Bentsson Strömsund BK med hunden 
Skogsbackens Wild As the Wind.

Glädjande är att några av klubbens medlemmar fortsatt att nå bra resultat på 
tävlingsbanorna både i rallylydnad, Nose Work och i tävlingslydnad.

Olivia Dahlberg har under året utbildats sig till rallylydnadsskrivare och en medlem är under 
utbildning till rallylydnadsdomare.

UNGDOMSVERKSAMHET

Ungdomsverksamheten har helt legat nere under året. Problemet med att aktivera 
ungdomar beror mycket på kommunens avsaknad av gymnasieskola. Efter årskurs 9 
försvinner de flesta ungdomar till andra orter för sin fortsatta utbildning och underlaget 
minskar. 
Förhoppningsvis kommer nya ungdomar att söka sig till klubben och klubbens står då redo 
för att starta upp på nytt.

 
PR/INFO

ÅBHK:s nyhetsblad har meilats ut till klubbens medlemmar via Medlem online 2 ggr under 
året.
Under året har styrelsen beslutat att lägga ner Nyhetsbladet då klubbens Facebook sida 
samt hemsida uppdateras ständigt och fungerar då som informationskanaler för medlemmar
och andra hundintresserade.

Informationsblad ang. klubbens verksamhet har utdelats vid alla kurser.
Klubbens hemsida är igång och klubben finns även representerad på Facebook.

 ÖVRIG VERKSAMHET

I september månad inbjöds alla som på något sätt bidragit till klubbens verksamhet under 
verksamhetsåret på middag i klubbstugan. Utan frivilliga krafter kan inte verksamhet 
bedrivas och styrelsen vill på detta sätt tacka de som bidragit med arbetsinsatser, gåvor och
övrig sponsring.

OMBUD TILL DISTRIKTETS MÖTEN

Distriktsfullmäktige genomfördes digitalt och där deltog klubbens sekreterare.
Ordförande och sekreterare deltog i november digitalt i rallylydnadskonferensen där de nya 
reglerna diskuterades.
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SLUTORD

Styrelsen vill till slut rikta ett stort och varmt tack till alla som på något sätt bidragit till vår 
verksamhet och till de medlemmar som arbetat i föreningen.
Ett speciellt tack riktas till vårt studieförbund Studiefrämjandet samt till Åsele kommun för ett
mycket gott samarbete under verksamhetsåret.

Ordförande                  Vice ordförande         Sekreterare

__________________               ___________________        ___________________
Barbro Axelsson                 Malin Vestman         Ulla Norrman
Ledamot                                         Ledamot         Ledamot

   

___________________ ___________________ ___________________
Lisa Olofsson Jessica Olofsson Daniella Ern
Ledamot Ledamot Suppleant

___________________
Olivia Dahlberg
Suppleant
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INFORMATION OM PLANERADE AKTIVITETER I SYFTE 
ATT NÅ FASTSTÄLLDA MÅL år 2023

Klubbens övergripande mål

Åsele Brukshundklubb skall verka för att främja hundsporten genom att:

o Vi ska vara en aktiv organisation
o Vi ska sprida kunskap om hund
o Vi ska ha friska och sunda hundar
o Vi ska ha hundar i människans tjänst
o Vi ska öka vår kunskap om hund

Styrelsen
Möten

 Under verksamhetsåret ska klubben inbjuda till tre medlemsmöten.

 Styrelsen ska samlas till minst sex styrelsesammanträden.

 Verka för att de vakanta platserna i valberedningen besätts under året.

Ungdomsarbete
 Verka för att styrelsens arbete återupptas med aktiviteter riktade till ungdomar . 

 Målet är att få en aktivare ungdomsverksamhet som kan genomföra egna aktiviteter 
på ungdomars villkor men med stöttning från vuxna.

Tävling
 Under år 2023 ska två appellspårtävlingar genomföras samt tävlingar i rallylydnad 

och nosework.

 Verka för att utbilda fler tävlingsfunktionärer.

 Klubbens tävlingssvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga sektorkonferens.

Hundägarutbildning
 Verka för att det av årsmötet föreslagna utbudet av kurser kan genomföras.

 Verka för att övriga utbildningsönskemål från medlemmar kan genomföras utifrån de 
instruktörsresurser som finns tillgängliga.

 Verka för att utbilda och vidareutbilda instruktörer och övriga funktionärer

 Klubbens utbildningsansvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga 
sektorkonferens.
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PR;Info
 Klubbens hemsida samt Facebooksida ska uppdateras regelbundet och fungera som

informationskälla för klubbens medlemmar.

 Verka för att informationsbroschyren uppdateras och finns tillgänglig vid kurser, 
utbildningar etc.

Ekonomi
 Verka för att förstärkning av klubbkassan sker genom att fortsätta med försäljning av 

bingolotter och uppmana medlemmar att abonnera på lotter i klubbens namn.

 Verka för att försäljning av fika samt mat under klubbens aktiviteter kan ske .

 Verka för att aktivt arbeta med förstärkning av ekonomin så att klubbens anläggning 
kan hållas i gott skick och vara till nytta för klubbens medlemmar.
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