
Verksamhetsberättelse 2021

Medlemmar
per 3 januari 2022

Av totalt 987 st aktiva medlemmar, omfattar SWTK Öst 332 st fördelat på:

År Fullbetalande Gåva/Valpköpare Hedersmedlem Familjemedlem Totalt

2021 270 32 1 29 332

2020 201 41 1 25 268

2019 198 19 1 26 244

2018 200 13 1 23 237

Styrelse och funktionärer

Per Faléus - ordförande
Cattis Andersson - vice ordförande, ledamot
Leif Jönsson - kassör, ledamot
Marie Östberg - sekreterare, ledamot
Marie-Louise Winroth - ledamot
Birgitta Edlund - ledamot
Boel Rosenlund - ledamot

Barbro Axelsson - kontaktombud Norrköping
Jessica Lilja - kontaktombud Nyköping
Johanna Tak - kontaktombud Stockholm
Annica Green - kontaktombud Örebro
Anne Hübinette - kontaktombud Västmanland
Eva Olsson - Revisor
Jane Strömgård - Revisorsuppleant
Agneta Lindström - MH/BPH ansvarig
Michael Engelbrecht - valberedning

Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret - varav 8 st

digitalt genomförda.

Pga pandemi och problem att få till väl fungerande digital årsmöte beslöt styrelsen att ställa

in årsmöte januari 2021 och att befintligt styrelse “rullade vidare”.

Ledamot Johanna Tak och suppleant Sylvia Normark avgick, vilket var deras uttalade önskan

inför detta verksamhetsår.

Firmatecknare har varit ordförande och kassör, var för sig.
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Aktiviteter
Vi har anordnat olika aktiviteter som varit uppskattade med bra uppslutning & engagemang.

● Wheaten festivalen

Vi beslut att planera för Wheaten Festivalen med hänsyn tagen till att göra den så

säker som möjlig. Vi förberedde exteriörbedömning som alternativ, om

rekommendationer från Hälsomyndigheten skulle ändras.

Till vår stora lycka kunde vi genomföra Wheaten Festivalen enligt plan och alla våra

hundänglar grät av glädje hela dagen över oss och våra 68 st deltagande hundar.

Stort tack till alla tålmodiga deltagare - ni stod för solsken och värmen i regnrusket.

Stort tack till feedbacken ni lämnade - bra underlag till nästa års Wheaten Festival

Grattis till BIS - Ch Cameron Rock My World och BIM - Ch Silkcroft Nephin Mor.

Övriga vinnare kan ni läsa här:

https://swtkost.se/onewebmedia/Resultat%20Wheatenfestivalen%202021.pdf

● Ny hemsida

30 april lanserade vi vår nya hemsida som vår nya Webbmaster Cattis så briljant och

effektivt tog fram och nu underhåller.

● HunderBANAN

För andra året bokade vi HunderBANAN i Norrtälje för medlemmar. Perfekt

Corona-aktivitet, utomhus och naturligt avstånd.

Vi blev  9 st Wheaten som tillsammans med sina medföljande tvåbenta tog sig an

banan och intog gemensam lunch stund efteråt .

● BPH

Under Agneta Lindströms vingar genomfördes BPH i Nykvarn i maj och september.

2022-01-15

https://swtkost.se/onewebmedia/Resultat%20Wheatenfestivalen%202021.pdf


Utöver ovanstående har vi även genomfört nedanstående aktiviteter med hänsyn tagen till

de gällande lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheterna har utfärdat.

● Promenader

○ Örebro (maj)

○ Nyköping med tipspromenad (maj)

○ Västerås med tipspromenad (juni)

○ Örebro med tema Dogparkour (juni)

○ Ängsö slott Västerås (aug)

○ Ånnaboda Örebro (aug)

○ Karlslund Örebro med pröva på Nose Work (sep)

○ Stadsparken Örebro med aktivitetsövningar (okt)

○ Norrköping (nov)

○ 1:a advent Drottningholms slott Stockholm (nov)

● Pröva på

○ Viltspår Lovön Stockholm (mars)

○ Viltspår Janstorpsskogen Nyköping (maj)

● Kurser

○ Rallylydnad Stockholm (april)

○ Grundkurs Nose Work Stockholm (maj)

○ Fortsättningskurs Nose Work Stockholm (juni)

○ Ringträning Stockholm (aug)

○ Valpkurs Stockholm (aug)

○ Hooper kurs Stockholm (aug)

○ Grundkurs Nose Work Stockholm (aug)

○ Valpkurs Stockholm (sep)

○ Grundkurs Nose Work Stockholm (sep)

○ Grundkurs Nose Work Stockholm (okt)

○ Valpkurs Stockholm (okt)

Ekonomisk resultat
När alla intäkter och kostnader summerats blir det sammanlagda resultatet för 2021

ett överskott på 7.735 kronor. Mer information återfinns i Resultat-balansräkning 2021
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Denna verksamhetsberättelse 2021 för SWTK Region Öst redovisad på

årsmöte 29 jan 2022

Per Faléus - ordförande

Cattis Andersson - vice ordförande Leif Jönsson - kassör

Marie Östberg - sekreterare Marie-Louise Winroth - ledamot

Birgitta Edlund - ledamot Boel Rosenlund -ledamot
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