
  

 

                                                

 

 

 

Gagnef-Floda Brukshundklubb 

Årsmöteshandlingar 

 

Verksamhetsberättelse  

2020 
 

 



  

Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsens berättelse 
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 Sekreterare  Lotta Åhlander 

 Ledamot  Maria Åkerström 

 Ledamot   Jessica Hamrin 

 Ledamot  Emely Bössfall 

 Suppleant 1  Anneli Lindh 

 Suppleant 2  Kristina Jugas 
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 Revisor  Lena Dyrsmeds 
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 Revisorssuppleant Helena Johansson 

 

 Valberedning Lotta Syvertsen (sammankallande) 

Emma Isaksson 

   Tina Björnberg (t.o.m 2020-10 ) 
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Antalet medlemmar har under året ökat med 26%. Nedan visas antalet medlemmar 20201231 

inom parantes visas antalet medlemmar 20191231.  

Ordinarie medlemmar 193 (145) stycken 

Familjemedlemmar 12 (16) stycken 

Ungdomsmedlemmar 7 (7) stycken 

Sammanlagt stycken medlemmar  212 (168) stycken 

 

Många av årets aktiviteter, medlemsmöten, kurser och tävlingar har ställts in på grund av 

Coronaviruset. Flera medlemmar har under året deltagit i olika digitala evenemang och 

tävlingar. Sex protokollförda styrelsemöten har genomförts. Mötena i november och 

december har genomförts digitalt för hela styrelsen. På tidigare möten har det varit möjligt att 

deltaga fysiskt eller via telefon. Utöver styrelsemöten har vi haft två budgetmöten. Ett 

medlemsmöte, förutom årsmötet, har hållits under året. På medlemsmötet rapporterade vi om 

styrelsens arbete samt om arbetet med den framtida inomhushallen. På mötet visades 

Freestyle och Heelwork to Music upp av Erika Andersson och medlemmarna fick kolbulle 

med fläsk. Mötet avslutades med ett hundrace. 

Vi planerade att: Utfall 

Medverka på diverse möten som 

kommunen anordnar  

Ej varit några möten.  
 
 

Sedvanlig styrelsemiddag   Ej genomfört på grund av Corona.  

Medverka på möten och konferenser 

anordnade av distriktet  

Genomfört. 

Medlemsaktiviteter 

Funktionärsfest  Ej genomfört på grund av Corona.  

Pysselkväll  Ej genomfört på grund av Corona. 

Torsdagsträning utan instruktör Har genomförts som planerat. 

Adventsaktivitet med julklappar Ej genomfört på grund av Corona. 

Till julen uppmärksammade vi Jon Jugas och Palle Vacietis för att de varit till stor hjälp för 

klubben under året.   

Bygge av inomhushall 

Under året har bygget av en framtida inomhushall uppmärksammats positivt flera gånger i 

tidningen samt i en radiointervju. Under året har Gagnef Floda Brukshundklubb köpt marken, 

där hallen ska stå, av kommunen samt ordnat med den avverkning av träd som krävs. Under 

året har vi valt PNP stålhallar som leverantör av hallen. En kontrollansvarig har utsetts, 



  

energibalansberäkningen är genomförd och vi har sponsrats med en situationsplan. Vi har fått 

offerter på allt material och blivit sponsrade med konstgräs som nu finns på klubben. 2020 har 

varit ett svårt år att söka bidrag, vi har fått avslag från Allmänna arvsfonden samt Leksands 

sparbank. Leksands sparbank har uppmanat oss att söka igen 2021.  Arbete pågår nu med att 

utreda brandklassning av material för att göra en brandskyddsbeskrivning. Nästa steg är att 

söka bygglov (vi har fått ett positivt förhandsbesked) och fortsätta arbetet med att söka olika 

bidrag.  Ett kompendium håller på att färdigställas som ska användas när vi söker bidrag och 

för diskussioner med olika intressenter.  

 

Vi vill tacka alla våra medlemmar för det gångna året och ser fram emot ett nytt år fyllt av 

hundaktiviteter! 

 

Stugsektorn 

Vi planerade att: Utfall 

Ha arbetsdagar/kvällar med städning, 

målning och annat småfix. 

Den 5:e & 6:e maj hade vi arbetsdagar på 

klubben med städning, målning och lite 

annat småfix. 

Uppfräschning av lilla ladan.  Dala-Floda Gärdsgård har bytt taket på lilla 

ladan i slutet på november. 

Diverse inköp till klubbstugan.  Vi har köpt in chipläsare och ett nytt glas till 

toaletten på grund av skadegörelse.  

Fixa staketet  Genomfört. 

Köpa in en handgräsklippare En handgräsklippare köptes in i maj från 

Holmans. 

Sätta upp hyllor i baracken för Nose Work Ej genomfört.  

Ny skyltning till klubben Ej genomfört.  

Göra iordning lekplats Vi har fått en sandlåda och en liten 

rutschkana. 

Göra iordning en rökruta Ej genomfört. 

Åtgärda vägen och parkeringen (ev grus på 

parkeringen) 

Ej genomfört. 

Gräsklipparlista  Gräsklipparlistan har fungerat bra, vi har 

haft problem med stora klipparen som inte 

riktigt fungerar. Reservdelar är beställda. 

Under året har vi haft skadegörelse och ett fönster på toaletten blev sönderslaget.  

 



  

HUS-Hundägarutbildningssektorn 

Vi planerade att: Utfall 

Kurser vi planerar att ha: 

Två valp/unghund/allmänlydnads kurser En kurs genomförd med 8 deltagare 

Två agilitykurser En kurs genomförd med 6 deltagare 

Två rallylydnads kurser En kurs genomförd med 6 deltagare 

Två brukskurser En kurs genomförd med 7 deltagare 

Nybörjar- och fortsättningskurser i Nose 

Work. 

En nybörjare med 6 deltagare inte avslutad. 

Nose Work utbildningsdag med temat: Hur 

får vi hunden mer intresserad/fokuserad på 

gömman och vilja ta sig fram till den? 

Genomfördes med 8 deltagare. 

 

Nybörjarkurs i specialsök kommer att 

anordnas underhösten.  

Två kurser med 4 deltagare i varje väntar på 

klartecken att starta. 

Övrigt 

Återträff för kursdeltagare med aktivitet och 

förtäring 

Ej genomfört  

Utbilda tävlingsledare i lydnad och en 

allmänlydnads instruktör.  

Tävlingsledare ej genomfört 

Emma Isaksson färdig Allmänlydnads 

instruktör. 

Fortbildningar av instruktörer löpande under 

året. 

Ej genomfört 

Utbilda en instruktör i specialsök via SBK 

Sörmlands Distrikt. 

Tina Björnberg har genomfört special söks 

kursen och är nu färdigutbildad instruktör.  

Utbilda rallylydnadsskrivare Jeanette Nilsson Hamrin och Maria Lööf har 

påbörjat men är inte färdiga pga Corona 

Utöver detta har Jessica Hamrin påbörjat en utbildning till tävlingssekreterare i rallylydnad 

och Linnea Pedersen till är utbildad och certifierad agilityinstruktör (A1).  

 

 

 



  

Lydnad/brukssektorn 
 

Vi planerade att: Utfall 

Officiella tävlingar 

Anordna två dagar med officiella 

lydnadstävlingar.  

En kvällstävling 24/6 start-klass 1.  

 

En förmiddag och eftermiddags tävling 

startklass-klass 1, den 19/9.  

 

 

Inställd pga Corona 

 

Genomfört, 15 deltagare i startklass på 

förmiddag och 16 i startklass eftermiddag.  

4 deltagare i lydnadsklass 1 både på 

förmiddag och eftermiddag. 

 

Söktävling lägreklass-elitklass 20/9. Genomfört med 4 i hkl och 1 ekl. 

Inofficiella tävlingar 

KM i lydnad och bruks(spår). Genomfört KM i bruks den 29/8, 5 ekipage 

deltog. Vinnare Lena Andersson och Java 

KM i lydnad den17/9, 9 ekipage deltog. 

Vinnare Lena Andersson och Java 

Träningstävling 1ggr/mån. Genomfört, utom en gång.  

Övrigt 

Utbilda medlemmar för att få flera 

funktionärer. 

Anmält en till utbildning TL i lydnad 

Men det vart ingen utbildning. 

Träningskvällar(torsdagar) med en 

träningsvärd och skott. 

Genomfört 

2 läger/kurs 2dagars. Inställt pga. av Corona 

Föreläsare Inställt pga. av Corona 

Träningshelg med swinger (byta hund med 

varandra) tävling 4-5 juli. 

Genomfört träningshelgen med många 

deltagare. Kul! Swingerstävlingen 

genomfördes inte.  

Vi har haft tre helgdagar som vi haft träningstävling.  Appellklass/ lägreklass och högreklass/ 

elitklass. Då har vi hjälpts åt. 

 

  



  

Agilitysektorn 

Vi planerade att: Utfall 

Tävlingar 

Ev tävling i Mockfjärd eller Leksand 18-19 

april 

Inställd, på grund av att Gagnefs ridklubb ej 

har lämnar svar om vi kunde hyra ridhuset.  

Hemmatävling 16 maj klass 1-3 Inställt på grund av Corona. 

Hemmatävling 25-26 juli klass 1-3  Inställt på grund av Corona.  

Kvällstävling 19 augusti Agilityklass 1 x 2 Inställt på grund av Corona. 

Kvällstävling 26 augusti Hoppklass 1 x 2 

Inoff tävling 1 augusti 

Kvällstävling 22 september Agilityklass 1x2 

Kvällstävling 23 september Agilityklass 2x2 

Kvällstävling 29 september Hoppklass 1x2 

Kvällstävling 30 september Hoppklass 2x2 

Inställt på grund av Corona. 

Genomförd      Ca 150 starter 

Genomförd     66 starter 

Genomförd      52 starter 

Genomförd       95 starter 

Genomförd       57 starter 

Köpa in 

Slalombågar Ej genomfört 

Ramlöst däck Ej genomfört 

Delbar oxerpinne Ej genomfört 

Höj- och sänkbar gunga Ej genomfört 

Övrigt 

Träningskvällar onsdagar 19-20 i sommar Inställt på grund av Corona. 

KM 16 september Genomfört Vinnare var Marie Hjort och Sia 

Gemensamt åka ut och tävla Ej genomfört på grund av att det inte varit 

några tävlingar. 

Göra klippschema för agilityhagen Hagen har klippts men klippschema har 

saknats. 

Ha ett möte före midsommar inför 

sommartävlingen 

Ej genomfört på grund av att tävlingen ej 

har genomförts.  

  

  



  

Nose work sektorn 

Vi planerade att: Utfall 

Officiella tävlingar och prov 

28/3 Doftprov samtliga klasser i Mockfjärd, 

domare Tina Björnberg 

 

NW1 4 deltagare, 3 godkända 

NW2 2 deltagare, 1 godkänd 

25/4 Gagnä-Flo-Nosen TSM NW2 i Dala-

Floda, domare Anneli Johansson och Mats 

Hedlund, 40 deltagare 

 

Inställt pga coronaviruset. 

26/4 Gagnä-Flo-Nosen TSM NW1 i Dala-

Floda, domare Anneli Johansson och Mats 

Hedlund, 40 deltagare 

 

Inställt pga coronaviruset. 

17/10 Dala-Nosen TSM NW1 i Rättvik, 

domare Karin Hällkvist och Ulf Peterzon, 40 

deltagare 

 

Inställt pga coronaviruset. 

18/10 Dala-Nosen TSM NW1 i Rättvik, 

domare Karin Hällkvist och Ulf Peterzon, 40 

deltagare 

 

Inställt pga coronaviruset. 

Ett doftprov samtliga klasser kommer att 

genomföras under hösten, datum och plats 

meddelas senare.  

 

Inställt pga coronaviruset. 

 

Inofficiella tävlingar 

 

18/1 på fm, Clear Round, eukalyptusdoft 

och svårighetsgrad som NW1, i Mockfjärd, 

domare Anneli Lindeborg och Tina 

Björnberg 

 

11 deltagare 

15/2 Clear Round, eukalyptusdoft och 

svårighetsgrad som NW3, i Mockfjärd, 

domare Anneli Lindeborg och Tina 

Björnberg 

 

6 deltagare 

KM kommer att arrangeras, men datum är 

ännu ej fastlagt. 

 

Datum 25/10. Domare Anneli Lindeborg. 

14 deltagare. 

Klubbmästare Marie Bäcke Olsson & Göte. 

Övrigt 

 

14-15 mars Fördjupningskurs i Nose Work 

med Michael Hedman 

 

Inställt pga coronaviruset. 

 



  

Rallylydnadssektorn  

Vi planerade att: Utfall 

Officiella tävlingar 

11 februari kvällstävling Nx2 Insjöns ridhus Genomfört 

10 mars kvällstävling F+A x2 Insjöns ridhus Genomfört 

7 april kvällstävling Mx2 Insjöns ridhus Inställt på grund av Corona. 

1 maj hemmatävling Nx1 F+A+Mx2 Inställt på grund av Corona. 

27-28 juni Rallylydnadskurs för Linda Jönsson, 

Skåne 

Inställt på grund av Corona. 

18 augusti kvällstävling på klubben F x 2 18 augusti inställt körde istället N & F 

12-13 september  

25 augusti kvällstävling på klubben A x 2 25 augusti inställd körde istället A & 

M 10-11oktober 

2-dagars tävling i Mockfjärds gamla ridhus 

alternativt Insjöns ridhus i slutet av oktober eller 

under november 

Inställt på grund av Corona. 

Inofficiella tävlingar 

KM 7 september 21 stycken deltog i KM. Domare var 

Emil Falk. Vinnarna var 

Nybörjarklass: Lena Dyrsmeds med 

Lace. Fortsättningsklass: Monica 

Blomkvist med Socker. Mästarklass: 

Camilla Ryttare med Humle. 

Avancerad klass: Maria Lööf med 

Dante.  

Inköp 

Inköp av 30 nummer skyltar Ej genomfört. 

Övrigt 

Gemensam torsdagsträning Genomfört 

Bokade körhallen mellandagarna för att hålla tävlingar. Detta avbokades på gund av Corona.  

 

  



  

RUS-Mentalsektorn 

Vi planerade att: Utfall 

 Utbilda fler figuranter Utbildat 2 stycken figuranter för MH/MT ej 

socialgubben och avståndsleken men det 

kommer att fixas senare. 

Se över banan för MH/MT Banan är i ordning 

Köpa material till banan (bl a ett rör till 

skramlet) 

Allt uppdaterat, vi behöver ordna nya 

spökdräkter och cape till avståndsleken 

Anordna 2 MH och 2 MT MT 22-23 /8, 16 hundar 8 godkända.  

MH 5-6/9, 16 hundar 

Exteriörbeskrivning kommer att anordnas i 

anslutning till lydnadstävling. 

Genomfört men ej i anslutning till 

Lydnadstävlingen eftersom den blev inställd 

så vi ändrade datum till den 22/6, 13 

deltagare 

RUS-Exteriör 

Vi planerade att: Utfall 

Vi kommer att arrangera en officiell 

utställning i Insjöns ridhus, ”Daladubbeln” 

den 18 oktober. 

Ej genomfört på grund av Corona. 

Målet är också att anordna en 

utställningsträning under året. 

Ej genomfört på grund av Corona. 
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Budget 2020  

Likviditetsbudget   

 

k 3014 IN  Utfall in  UT  Utfall ut  Budget Verkligt 

Lydnads / Bruks. IPO  k 3010 36 600  4 200  -34 400  -7 178  2 200 -2 978  

Utställning k 3011 35 525  900  -31 950  -2 410  3 575 -1 510  

Agility k 3012 202 000  29 370  -143 500  -5 456  58 500 23 914  

Rallylydnad k 3013 96 750  57 540  -88 575  -40 209  8 175 17 331  

MH / MT  k 3014 19 200  25 045  -15 000  -15 946  4 200 9 099  

Nose Work  k 3015 94 000  7 380  -66 700  -3 954  27 300 3 426  

Träning  k 3016 2 000  1 200  -5 340  -5 340  -3 340 -4 140  

Draghund  k 3017 500  500  -1 500  -1 500  -1 000 -1 000  

Kurser  k 3150 40 000  32 735  -25 000  -7 910  15 000 24 825  

Köket  k 3510 40 000  25 494  -50 000  -34 822  -10 000 -9 328  

Bidrag  k 3810 60 000  61 490        60 000 61 490  

Medlemsavgift    k 3890 23 000  15 340  -8 200     14 800 15 340  

Uthyrning lokaler  k 3911 1 500  1 350        1 500 1 350  

Planering inomhushall      5 000  -10 000  -148  -10 000 4 852  

Tassjakten  k 4892       0     0 0  

Styrelsmöte  k 4895       -10 000  -4 056  -10 000 -4 056  

Medlemsmöten k 4896       -25 000  -11 167  -25 000 -11 167  

Kläder  k 4910 25 000     -27 000  -6 124  -2 000 -6 124  

Elavgifter  k 5020       -25 000  -26 230  -25 000 -26 230  

Vatten/renhåll  k 5040       -15 000  -11 624  -15 000 -11 624  

Klubbstugan k 5150       -20 000  -26 746  -20 000 -26 746  

Förbrukningsinventarier  k 5410       0  -1 526  0 -1 526  

Underhåll gräskl  k5500       -7 000  -20 864  -7 000 -20 864  

Kontorsmaterie  k 6110       -7 000  -345  -7 000 -345  

Datakommunikation  k 6230       -3 000  -6 516  -3 000 -6 516  

Porto  k 6250       -1 500     -1 500 0  

Försäkring  k 6310       -9 000  -6 831  -9 000 -6 831  

Hemsida  k 6540       -3 000     -3 000 0  

Banken  k 6570/ 

8410 

      -4 000  -4 151  

-4 000 -4 151  

SBK  k 6980       0     0 0  

Revisor k6420       -3 125  -3 900  -3 125 -3 900  

Utb instruktörer  k 7610       -15 000  -17 449  -15 000 -17 449  

Avskrivningar 

inventarier  

k7830       -10 000  -9 240  

 -9 240  

öresavrundning            1   1  

Summa   676 075  267 544  -664 790  -281 640  11 285 -14 096  
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Verksamhetsmål 2021   

 

Styrelsen 

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. 

Att vi ska påbörja bygget av en uppvärmd inomhushall på klubben för att ge medlemmarna 

möjlighet att aktivera sig och sina hundar och ha kurs- och tävlingsverksamhet även under det 

kalla vinterhalvåret.  

 

HUS-Hundägarutbildningssektorn   

Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer ska ha den 

kunskap som behövs för att detta ska bli möjligt och att det ska bli fler instruktörer. 

 

Rallylydnadssektorn 

Att medlemmarna ska förbättra sin vardagslydnad samt att få flera aktiva inom rallylydnaden. 

 

RUS-Mentalsektorn 

Att alla medlemmar som behöver MH/MT för vidare tävlande ska ges tillfälle att genomföra 

detta. 

 

RUS-Exteriörsektorn 

Ge klubbens medlemmar möjlighet att ställa ut och exteriörbeskriva sina hundar på 

"hemmaplan". 

 

 
  



  

Lydnad/Brukssektorn 

Att ge våra medlemmar möjlighet att utbilda sig och sin hund med aktivering, träning och 

tävling.  

Att få flera aktiva tävlande medlemmar.  

Att få flera medlemmar aktiva som funktionärer. 

 

Agilitysektorn 

Att vi ska bli många som åker ut och tävlar tillsammans och att alla våra tävlingar ska vara 

genomförda på ett bra sätt med säkra hinder. 

 

Nose Work och Specialsök 

 Att få fler tävlingsekipage samt starta upp specialsök på klubben. 

 

Drag 

Att flera medlemmar provar på drag samt att vi anordnar en ”Prova på drag” dag. 

 

Kökssektorn 

Att ha en fungerande sektor som servar på våra tävlingar samt möjlighet att öppna servering 

vid kurser och träningstillfällen.  

 

Stugsektorn 

Att allting ska fungera på ett tillfredsställande och funktionellt sätt i och omkring 

klubbstugan. 



  

Verksamhetsplan 2021 

Styrelsen 

Vi planerar att: Utfall 

 

Medverka på diverse möten som kommunen 

anordnar. 

 
 
 

Sedvanlig styrelsemiddag    

Medverka på möten och konferenser anordnade 

av distriktet.  

 

Att vi ska komma så långt som möjligt med 

bygget av inomhushall. 

 

Medlemsaktiviteter 

Funktionärsfest   

Torsdagsträning utan instruktör.  

Medlemsmöten  

Aktiviteter för medlemmar som både kan vara 

fysiska träffar eller digitala. Exempel kan vara 

olika utmaningar för att uppnå ett mål/pris. 

 

 

Stugsektorn 
Vi planerar att: Utfall 
Ha arbetsdagar/kvällar med städning, målning 

och annat småfix. 
 

Göra diverse inköp till klubbstugan.   
Göra iordning en rökruta.  
Ny skyltning till klubben.  
Åtgärda vägen och parkeringen (ev grus på 

parkeringen) 
 

Upprätta en gräsklipparlista.  
Sätta upp hyllor i baracken.  
Undersöker möjligheten att sätta upp fler 

strålkastare på befintliga stolpar. Vi behöver 

mer ljus på plan samt en utanför toaletten. Ett 

alternativ kan vara att byta nuvarande 

armaturer till mer energisnåla.  

 

 
 

 



  

HUS-Hundägarutbildningssektorn 
Vi planerar att: Utfall 

Kurser 

Genomföra två valp/unghund/allmänlydnads 

kurser 
 

Genomföra två agilitykurser  
Genomföra två rallylydnads kurser  
Genomföra en bruks kurs  
Genomföra nybörjar- och fortsättningskurser i 

Nose Work. 
 

Genomföra två nybörjarkurser i specialsök.  
Utbildningar 

Utbilda en allmänlydnads instruktör.   

Fortbildningar av instruktörer löpande under 

året. 

 

 

Lydnad/Brukssektorn 

Vi planerar att: Utfall 

Officiella tävlingar 

Anordna två dagar med officiella 

lydnadstävlingar.  

En kvällstävling 23/6 start-Klass 1.  

En förmiddag och eftermiddags tävling 

Startklass-Klass 1, den 25/9.  

 
 
  
 

Söktävling Lägre klass-Elit klass 26/9.   

Inofficiella tävlingar 

KM i lydnad och bruks(spår).   

Träningstävling 1ggr/mån.   

Övrigt 

Utbilda medlemmar för att få flera 

funktionärer. 

  

Träningskvällar(torsdagar) med en 

träningsvärd och skott. 

  

2 stycken två dagars läger/kurs   

Anlita en föreläsare   

Träningshelg 3-4 juli.   

  

  

  



  

Agilitysektorn 

Vi planerar att: Utfall 
Tävlingar 

Hemmatävling   
Fyra stycken kvällstävlingar i höst.  

Köpa in 
Slalombågar  
Höj och sänkbar gunga  
Delbar oxerpinne  
20 par tunnelsäckar (Jenny Damm-säckar)  

Övrigt 
Gemensamma träningskvällar  
KM 15 september (datum kan ändras)  
Klippschema för agilityhagen.  
Möte före midsommar inför 

sommartävlingen. 
 

  
 

Nose Work och Specialsök 
Vi planerar att arrangera: Utfall 
Doftprov samtliga klasser  

2021-02-27 i Mockfjärd 

 

 

Nose Work 2 TSM 

2021-05-08 i Dala-Floda 

 

 

Nose Work 1 TSM 

2021-05-09 i Dala-Floda 

 

 

Nose Work 2 TSM  

2021-10-09 i Rättvik 

 

 

Nose Work 1 TSM 

2021-10-10 i Rättvik 

 

 

Doftprov samtliga klasser 

Hösten 2021 i Mockfjärd 

 

 

Inoff SBK specialsök klass 1 

2021-04-24 i Insjön 

 

 

Inoff SBK specialsök klass 2 

2021-04-24 i Insjön 

 

 



  

RUS mental 
Vi planerar att: Utfall 
Genomföra minst 2 MT och 2 MH  
13-14 Maj MT varav ett uppfödar MT  
15-16 Maj MH varav ett uppfödar MH 

 

 

Ev. MT & MH i höst inga datum bestämt  
Genomföra exteriörbeskrivning, datum ej 

bestämt. 

 

 

Ev. utbilda fler figuranter, uppdatera de vi 

har. 

 

 

Ordna nya spökdräkter / avståndsdräkt 

 

 

 

RUS-exteriör 
Vi planerar att: Utfall 
Eventuellt arrangera en inofficiell utställning 

till hösten. Inget bestämt datum än. 
 

  
 

 

  



  

 

 

 

 

Gagnef-Floda Brukshundklubb 

Årsmöteshandlingar 

 

Budget 

2021 



  

 
 

  



  

Ronja Levin    Lena Andersson 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

 

Linda Kvalöy Johansson   Lotta Åhlander 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Kassör    Sekreterare 

 

 

 

 

Emelie Bössfall Maria Åkerström 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Ledamot    Ledamot 

 

 

 

 

Jessica Hamrin   Anneli Lindh 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Ledamot    Suppleant 

 

 

 

 

Kristina Jugas 

 

 

 

____________________________ 

Suppleant 
 


