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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SIDAN 2 

 

Stockholms Södra Brukshundklubb 

en klubb i utveckling 

Brukshundklubben är en folkrörelse i Sverige med totalt runt 60 000 medlemmar. 

Stockholms Södra Brukshundklubb tillhör en av de större klubbarna med ca 670 

medlemmar. 

Verksamheten i Brukshundklubben kan öppna många möjligheter för dig som människa. Att 

till exempel bli instruktör innebär kunskaper i bland annat ledarskap och gruppdynamik. Det 

har för många medfört karriärsutveckling i yrkeslivet. Den som väljer att bli förtroendevald, 

får chansen att utveckla sig inom föreningsteknik och hur man arbetar för att upprätthålla 

de demokratiska processer som en klubb står för. 

Brukshundklubben innebär ett meningsfullt sammanhang där du har lätt att hitta vänner 

och knyta nya kontakter. Hundintresset och den kunskap som det ger att lära, träna och 

utveckla hunden inom alla de discipliner som erbjuds är förstås själva motorn i klubben.  

Hunden – vår själsfrände som ger oss så oerhört mycket glädje! 

Stockholms Södra Brukshundklubb har en omfattande verksamhet. Vi har och behöver 

många medlemmar som bidrar till att verksamheten ska fungera och utvecklas. Klubben 

behöver hela tiden påfyllning: nya entusiaster som vill bli instruktörer, tävlingsledare, 

spårläggare, agilityfunktionärer, styrelseledamöter och så vidare. Om vi är många som 

bidrar så blir det enklare och roligare. 

Jag hoppas att du som läser detta, är en av dem som väljer att kliva fram och utveckla dig i 

och för klubben. 

 

Undertecknad ställer inte upp för omval som 

ordförande, då jag planerar att flytta till Lerum där min 

son och två barnbarn bor. Det har funnits i mitt huvud i 

flera år och jag är nu redo för förändring.  

Ordföranderollen är ett stimulerande uppdrag. Det har 

givit och ger kunskaper, personlig utveckling, vänskap, 

och många glädjeämnen. Jag kommer att göra mitt 

bästa för att ge stöd och hjälp till min efterträdare.  

Styrelsen/  

Anne-Marie Folkesson 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Enligt tidigare information är årsmötet framflyttat på grund av pandemin. 

Nytt datum: 23 maj 

Tid: Kl 15.00 

Plats: Beroende på Covid19 restriktioner  

 

 1/ Klubbstugan inomhus 

 2/ Klubbstugan utomhus 

 3/ Digitalt möte 

 Info om genomförandet presenteras i god tid på hemsidan och Facebook. 

 

Nytt förslag från valberedningen se sidan 3.  

En förlängd nomineringsperiod är godkänd. 

Nomineringsperioden är från den 8 februari till den 15 april.  

 

En förlängd nomineringsperiod innebär att medlemmar har möjlighet att nominera 

intresserade personer till olika styrelseuppdrag. Samtliga förslag presenteras på årsmötet 

tillsammans med valberedningens förslag. 

Förslagen skickas till val@ssbk.online 

 

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.ssbk.online 

• Motioner nr 1-6 

• Verksamhetsberättelse 

• Verksamhetsplan 2021 

• Valberedningens förslag till styrelse 2021 
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Valberedningens förslag till Styrelse för 

Stockholms Södra Brukshundklubb 2021 

 

Ordförande   Vera Dinic             Nyval 1 år 

Vice Ordförande  Jan Holmqvist   Nyval 2 år 

Kassör  Monika Rämme   (1 år kvar) 

Sekreterare  Daniel Persson   Nyval 2 år 

Ledamot  Peter Thylander   (1 år kvar) 

Ledamot  Carolin Järnbröst   (1 år kvar) 

Ledamot  Josefine Wersäll   Nyval 2 år 

Suppleant 1  Isabell Nilsson   Nyval 2 år 

Suppleant 2  Jan Engström   (1 år kvar) 

Revisor  Monica Holmgren   Nyval 2 år 

Revisor  Yvonne Andersson   Nyval 2 år 

Revisorsuppleant  Ingalill Collin   Nyval 1 år 

 

Valberedning 

Valberedningen 2020: Monica Falk Sammankallande 

  Yngve Collin 

  Yvonne Andersson 

 

 

 


