
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för Hundtöntars förening i Kungsbacka. 

Föreningen som ger möjlighet till att hundar och hussar/mattar får lära sig hur deras bästa vänner 

fungerar tillsammans med andra hundar. Dessutom lära känna sin kommun både inom staden som i 

kommunenes utkanter. Stads- och naturpromenader som ger en social samhörighet med andra 

hundägare. 

 

Styrelsearbetet. 

Efter förra årsmötet blev flera nya invalda i styrelsen. Det har fungerat bra och tidigare 

styrelsemedlemmar har varit till stor nytta för de nyinvalda. Tyvärr har flera av de nuvarande 

styrelsemedlemmarna valt att lämna styrelsen, vilket gör att styrelsearbetet får starta om på nytt. 

 

Sammanträden. 

Under året har styrelsen haft 10 sammanträden och alla har varit förlagda till Stenblommans 

vårdcentral, tack vare Göran Svenssons generositet. Detta innebär att föreningen under 

verksamhetsåret inte haft några kostnader för lokalhyra. 

 

Promenader. 

Promenaderna, som är syftet med föreningen, har varit välbesökta. Styrelsen har genomfört 34 

stycken med 1489 deltagare ( i snitt 43 deltagare/promenad ) med 1377 hundar sammanlagt. 

Hundtöntarna har gått sammanlagt 744,5 mil. Den sista lördagen varje månad har promenaderna  

lagts utanför Kungsbacka stad i naturmiljö. Dessa promenader har varit välbesökta och uppskattade. 

En promenad ställdes in pga att en hund i Göteborgsområdet förmodades ha samma sjukdom som 

flera hundar dött av i Norge. 

 

 



HLR – utbildning. 

Samtliga styrelsemedlemmar har genomgått kurs i HLR genom Studiefrämjandets försorg. Om något 

oförutsett händer finns numera kunskap om livräddning bland promenadledarna. 

 

Medlemsenkät. 

Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att göra en medlemsenkät. Vad finns för önskemål att 

föreningen skall göra ? 

Många svar kom in och styrelsen har försökt att väva in dessa önskemål i promenaderna. Vissa 

önskemål finns det inte utrymme för eftersom det kräver mycket tid av styrelsen och som styrelsen 

inte har. 

I enkäten framkom att styrelsen skall påverka kommunen till fler hundrastgårdar. Skrivelse har sänts 

till kommunen med önskan om fler rastgårdar som är centralt belägna. Vi har fått svar på skrivelsen 

men inget resultat ännu. 

 

Avslutningar. 

Varje termin har haft sin avslutning. I juni var det dags för Fjärås Bräcka att bli hedrad för en 

avslutning och i december var det förtäring för hussar/mattar och godis till hundarna utanför 

Stenblommans vårdcentral. Det var julklappsutdelning till varje hund och dom var nöjda med 

arrangemanget. 

 

Nya sponsorer. 

Under året har det tillkommit 2 nya sponsorer – Hundfotograf samt Bina`s hundshop. Det går att läsa 

om deras erbjudanden på vår hemsida. 

För styrelsen 

Claes Eek 

Ordförande 


