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Verksamhetsberättelse för Hundtöntars Förening år 2017

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten under året då vi träffats och planerat verksam-
heten för föreningen.

Utvecklingsarbete: Vi har under året arbetat med att utveckla/förändra 
styrelsearbetet ytterligare bl.a. genom en studiecirkel i föreningskunskap. Ett 
exempel på detta förändringsarbete är att en förenkling av kontoplanen genomförts, 
vilket underlättar bokföringen för kassören. 

Ny hemsida: Arbetet med att ta fram en ny hemsida slutfördes och vår nya hemsida 
är nu klar. Styrelsen hade i uppdrag att arbeta för att medlemmarna skulle få 
möjlighet att framföra önskemål av aktiviteter/ föreläsningar/träning mm, detta har vi 
gjort möjligt via hemsidan där det lätt går att komma i kontakt med styrelsen. 
Under året som gått har nya sponsorer tillkommit för att kunna erbjuda medlemmarna 
ytterligare förmåner. 
 
Föreläsningar: Medlemmarna har erbjudits två föreläsningar under året av Mia 
Edelton, Nya Varvets och Göteborgs hundskola, under rubriken ”Problemhantering”. 
För att kunna erbjuda medlemmarna ytterligare en föreläsning under temat 
”problemhantering” så har vi bjudit in Alexandra Ortega, hundbeteendespecialist och 
ägare av ”Dogs of Pegasus”, till årsmötet. Alexandra föreläser på temat 
”Hundpsykologi – långsiktig problemlösning.

Samverkan: Vad gäller uppdraget att arbeta för samverkan mellan föreningen och 
olika utövare av träningsmöjligheter, har styrelsen inte kunnat nå några 
genomförbara lösningar.

Föreningens 5-års jubileum: Under året som gått har styrelsen diskuterat och 
planerat för hur vi ska kunna fira att föreningen fyller 5 år under 2018. Detta 
resulterade i att vi tog kontakt med Per Jensen, professor i etologi och en mycket 
eftersökt och populär föreläsare, om att hålla ett föredrag för såväl medlemmar som 
icke medlemmar. Föreläsningen kommer att hållas den 14 februari 2018 under temat 
”Den missuppfattade hunden”.

Medlemsutveckling: Föreningen har dryga 160 medlemmar vilket är en minskning 
från föregående år. En förklaring till detta är att vi uppdaterat medlemslistan och 
avfört medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften för 2017.
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Promenader.
Föreningen har under 2017 genomfört 32 promenader. Promenaderna har varit 
förlagda till Kungsbacka stad, men också i den närliggande vackra naturen i 
Kungsbacka med omnejd. Vi har haft god uppslutning vid såväl stadspromenader 
som naturpromenader med 35 – 40 ekipage/gång. Om man räknar med 35 
personer/gång som går 5 km så avverkar vi 175 km vid varje promenadtillfälle. 
Sammantaget under året har vi tillsammans avverkat ca 6125 km! Detta kan man 
verkligen kalla för friskvård vilket vi också får bidrag av kommunen för. Enligt 
önskemål från medlemmarna har vi också försökt att hålla ett lågt tempo så att alla 
har möjlighet att kunna delta.

Vårsäsongen startade i februari och avslutades traditionsenligt i juni vid Tjolöholms 
slott med fika och uppskattat lotteri.
Höstsäsongen startade vi med promenad i Kungsbackaskogen där medlemmarna 
bjöds på fika samt fick en demonstration i hundmassage. 
Säsongsavslutningen gick av stapeln den 9 december med många deltagare som 
förutom promenad, bjöds på grillad korv och varm glögg vilket var mycket omtyckt.

För styrelsen

Kungsbacka 2018-01-05

Ordförande                                                 Kassör

 ………………………………….. ………………………………………
                                                         

Barbro Harnby                                            Johanna Karp

Vice ordförande                                    Sekreterare      
  
       
                                          .
……………………………………….. ……………………………………….

Anne Andersson                                        Jeanette Forsman

Ledamot                       Ledamot

………………………………………… ……………………………………….
Mikael Ståhl Berit Kembro
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Ledamot Ledamot

……………………………………….. …………………………………………
Eva Persson Gun Berntsson

Suppleant Suppeant

………………………………………… …………………………………………
Annica Ståhl Elisabeth Hellström


