Verksamhetsberättelse 2017 Tjörns Brukshundsklubb.

Tjörns Brukshundsklubb som startade 1993. Där en ideell förening som den 31 december
hade 131 medlemmar. Vi riktar oss till alla hundägare inom närområdet, Tjörn, Orust och
Stenungsund.
Styrelsen har under året utsett ett Arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör. Vi har under året haft 10 protokollförda möten.
Ansökan om driftsbidrag till kommunen inskickades det gäller våra kostnader för el och
vatten/avlopp vi beviljades 8 531 kr.
Fred närvarade vi samtliga Distriktsmöten under året.
Mikael har arrangerat 3 kurser under året 1 på våren och två på hösten, samtliga fullbokade.
Till sin hjälp hade han Martin, Angelica och Annika. Eva L tillsammans med Carina J höll en
kurs i våras.
Agility fortsättning hölls under våren av Mikaela. Martina har haft en tävlingsförberedande
kurs. Samtliga dessa kurser har gjort att vi 2018 kommer att få kostnader för 10 570 kr täckta
av bidrag från Studiefrämjandet.
Vi hyrde ut klubben till Mastiffklubben en helg i våras, de var så nöjda så ansvarig här på
Tjörn Robban Olsson erbjöd sig att på sin semester sätta upp fasadplåt på långsidan av vita
stugan. Han gjorde ett mycket bra jobb vilket vi är tacksamma för.
Tyvärr har det även hänt tråkiga saker. Vi har haft två inbrott vid de första försvann inget av
värde däremot det andra där de slog sönder nyckelskåpet och tog sig in där tog de nyckeln till
åkgräsklippare och till ytterdörren, förstörde även en hel del. Inbrottet polisanmäldes, och
förstärkningar på porten gjordes. Med anledning av detta byttes låsen till båda stugornas
ytterdörrar till kodlås.
Den årliga deklarationen är insänd och den slutliga skatten blev även i år 0 kr.
Statistik till SBK är insänd, den gäller antal kurser, antal deltagare samt ekonomi.
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