Verksamhetsberättelse år 2018
Göteborgs Hundungdom
Ansluten till Sveriges Hundungdom
Klubben hade 2018-12-31 630 medlemmar varav 586 st bidragsgrundande.

Klubbens styrelse 2018
Ordförande: Anna Letfors
Sekreterare: Louise Lundin
Kassör: Jonna Ahlberg
Ledamot: Beatrice Kastrup
Ledamot: Johanna Karlsson
Ledamot: Felicia Andrén
Ledamot: Emilia Luttu
Suppleant: Felicia Vass Solhage
Suppleant: Kornelía Adabugday

Styrelsemöten
Klubben har under året haft 9 stycken styrelsemöten varav ett årsmöte och ett konstituerande
möte.
De flesta mötena har skett på Göteborg Mölndal Brukshundsklubb med undantag från det
konstituerande mötet som ägde rum i Studiefrämjandets lokaler.
Mellan dessa möten har kommunikationen främst skett via styrelsens facebookgrupp och
enstaka telefonmöten.

Revisorerna
Revisorer 2018 var Minna Hjelmqvist och Rose-Marie Dellgran.

Valberedningen
På årsmötet valde mötets medlemmar att styrelsen själva skulle vara valberedningen för år
2018, detta då ingen valberedning kunde utses bland mötets medlemmar.

GMBK
Samarbetet med GMBK har fortsatt varit bra. Vår vice ordförande Johanna Karlsson har suttit
med i GMBK:s styrelse som sekreterare vilket gjort att kontakten mellan GMBK och GHU
varit bra.
Diskussioner om förändrad hyra har påbörjats där båda klubbar lagt fram förslag som behöver
diskuteras mer under 2019.
Vi hoppas att det blir ännu ett bra samarbetsår för båda klubbarna år 2019!

Kommunikation med medlemmarna
Under året har vi valt att ha kommunikation med medlemmarna via vår hemsida, facebook
och instagram. Via dessa sociala medier tycker vi att vi kan kommunicera bra med våra
medlemmar och visar att vi finns.

Ekonomi
Då viktiga papper som behövs för bokföringen ej har inkommit kan vi för tillfället inte
sammanfatta det ekonomiska året i verksamhetsberättelsen ännu. Detta kommer att ske så fort
dessa papper finns.

Projektgrupper
Klubben har projektgrupper som arbetar med att arrangera ett särskilt evenemang. Ett
evenemang kan vara både litet som att arrangera en gemensam promenad eller stort genom att
arrangera en stor tävling.
Göteborg Horse Show - Vi fick även detta år förtroendet att visa upp agility på Göteborg
Horse Show där både yngre och äldre fick stråla tillsammans med sina hundar. Under dessa
dagar hade vi hjälp av fantastiska funktionärer som snabbt bar hinder och hjälpte till där det
behövdes. Detta blev två intensiva men roliga och lyckade dagar!
MyDOG – Under 2018 så fanns ingen monter som Göteborgs Hundungdom stod i, men detta
hindrade inte oss från att synas ändå. Representanter för Göteborgs Hundungdom gick runt på
mässan och pratade med barn och ungdomar, gav ut broschyrer och syntes i våra klubbkläder.

Tävlingsekipage
Vi har under 2018 velat visa våra tävlingsekipage att vi är glada att ni tävlar för oss. Detta har
vi gjort genom att ha Månadens tävlingsekipage där medlemmar har delat med sig av sina
tävlingsresultat på vår Facebooksida. Vi har dessutom valt att utse Årets Ekipage Göteborgs
Hundungdom i hundsporterna Agility, Lydnad, Rallylydnad, Bruksgrenarna, Freestyle samt
Heelwork to Music.
Vi är otroligt glada och stolta för alla som väljer att tävla för oss, oavsett gren och oavsett
nivå. Alla är välkomna och vi hoppas att ni vill fortsätta tävla för oss under 2019!

Sveriges Hundungdom
Johanna Karlsson och Kornelía Adabugday sitter kvar i Sveriges Hundungdoms
centralstyrelse för sitt andra år.
Göteborgs Hundungdom valde att skicka tre representanter till Sveriges Hundungdoms
årsmöte vilket var en lyckad och lärorik helg för våra styrelsemedlemmar.

Aktiviteter och kurser
Under detta år har vi fortsatt hålla våra träningscirklar (öppenträningar) där både
inomhusträning och utomhusträning har skett. Under vinter/vår hyrdes Göteborgs Hundarena
och när det var för mörkt och kallt för att vara ute på hösten hyrdes Agiliteam för första
gången där det beslutades att varannan vecka vara fokus på agility och varannan på andra
hundsporter. Detta koncept har varit önskat från många håll och har också fått bra respons
under hösten.
Vi har även hållit i flera intressanta och lärorika föreläsningar med spännande föreläsare!
Eva-Marie Wergård som föreläste om tävlingspsykologi, Annika Falkenberg om friskvård och
rörelseanalys samt en Clinic med Jessica Mann om Blygerhundar har våra medlemmar fått
glädjen att lyssna på under året.
Under juli månad hölls det tematräning i agility där fokus var ”prova-på-agility”,
slalom-träning och banträning som var populärt hos medlemmarna. Dessutom var Heidi
Penttilä SM-vinnare i agility och höll kurs hos oss på GMBK under juli månad.
Sista helgen i september hölls vår första tävling i Freestyle och Heelwork to music som fick
namnet Höstbalen. En lyckad tävling och ett ypperligt tillfälle att ge dessa glädjande
hundsporter ett större fokus i vår förening som förhoppningsvis leder till fler tävlingar
framöver.
Sist men inte minst, får vi inte heller glömma vår nya logotyp. I denna logga kan man se
fragment av vår förra fina logga men med lite nyare och modernare stil, som vi hoppas att vi
även kan tillföra i flera aspekter i vår förening framöver.

Avslutningsvis...
Vill vi i styrelsen tacka för 2018!
Vi är jätteglada för alla som har engagerat sig, allt från att ha varit funktionär på tävling, till
våra tävlande ekipage och alla som gjort både små och stora saker för klubben. Det är alla ni
som gör Göteborgs Hundungdom!
Vi vill dessutom tacka våra samarbetspartners Studiefrämjandet, Orijen/Acana samt Agria för
detta år.

Vid tangentbordet:

Louise Lundin
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