



       

Hundtöntars Förenings Verksamhetsberättelse 2021 

Under våren var föreningen, precis som alla andra föreningar, drabbade av Folkhälso-
myndighetens rekommendationer, vilket medförde att våra promenader blev pausade och kom 
igång först i slutet av mars. På grund av restriktioner med max antal deltagare, valde föreningen 
att ha två separata promenader varje lördag för att fler av våra medlemmar skulle få möjlighet att 
gå med. Tyvärr dröjde det bara tre veckor innan rekommendationerna skärptes igen och vi blev 
åter tvungna att pausa våra aktiviteter. Det blev dock ytterligare två promenader innan säsongen 
tog slut, en stadspromenad inne i Kungsbacka samt en naturpromenad med avslutning på Fjärås 
Bräcka.


Under hösten hade vi bättre kontinuitet med promenaderna och vi fick till 16 promenader varav 
fyra stycken var naturpromenader. Säsongen inleddes med naturpromenad och korvgrillning i 
Bunketorp och avslutades med besök hos föreningens sponsor Binas Hund & Katt, som tyvärr 
avslutade sin verksamhet i slutet av 2021. Hundtöntars Förening tackar Binas Hund & Katt för ett 
fint och trevligt samarbete.

På medlemmarnas begäran infördes en gång månaden en kortare promenad som även gick i 
långsammare takt. Många har varit positiva till detta, andra har haft åsikter om förbättringar. 
Styrelsen ser över de olika alternativen och återkommer med eventuella förbättringsåtgärder.


Under pandemins första 18 månader tappade föreningen många av sina medlemmar, mycket på 
grund av att vi blev tvungna att ställa in våra gemensamma promenader. I samband med att 
aktiviteterna minskade, valde styrelsen att tillfälligt sänka medlemsavgiften, från 100 kr/år till 50 
kr/år för fullvärdiga medlemmar. 

Sedan säsongsstarten hösten 2021 har Hundtöntars Förening haft en otrolig tillströmning av både 
nya och återvändande medlemmar och har idag ett liknande medlemsantal som före pandemin.


Som nämnts ovan förlorade föreningen Binas Hund & Katt som sponsor under 2021. En annan 
sponsor bytte skepnad, från Hundhälsan till webbutiken www.divaandthedog.com och två helt 
nya sponsorer, DHCC (The Duck, The Horse och The Calf Clothing) och Fot- & Hälsokliniken, 
tillkom. Hundtöntars Förening inledde även ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
under hösten. Vår förhoppning är att få större möjlighet att anordna gemensamma projekt, mer 
om det i verksamhetsplanen.


Även under 2021 skickade föreningen ut en digital medlemsenkät för att få feedback från 
medlemmarna om vad de tycker fungerar bra och vad de tycker behöver förbättras. Se 
sammanställningen i separat dokument.


Styrelsen har under året aktivt arbetat för att kunna erbjuda en föreläsning. Tyvärr brast det i 
kommunikationen med vår tilltänkta föreläsare och tiden rann iväg för att göra detta möjligt under 
hösten 2021. Styrelsen fortsätter dock arbetet och hoppas kunna presentera någon intressant 
föreläsning under 2022.


Styrelsens IT-ansvarig, Vania Ranjbar, valde att under hösten prioritera om i livet och avgick från 
sin post i Hundtöntars Förenings styrelse. Uppgifterna togs över av ledamot Leo Persson med 
stöd och hjälp av Vania.


Styrelsen har haft 9 sammanträden under året.


http://www.divaandthedog.com
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