
Verksamhetsberättelse för 
(klubbnamn) 

2005-01-01 –  2005-12-31 

 

Styrelsen för NNNNNNN avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden xxxx–xx–xx … 

Styrelsens sammansättning 
Till exempel: 

Ordförande: Kalle Karlsson 

Sekreterare: Anna Olsson tom 050430 

Kassör: N. N. 

Ledamöter: N.N., N.N. och N.N.  

Suppleanter: N. N. (t.o.m. 050430 ordinarie ledamot fr.o.m. 050501) och N.N. 

Ansvarsområden 
Här redogörs för vem som ansvarat för vilket område, exempelvis utställning, RAS, och så vidare. 

Vilka som ingått i olika kommittéer om sådana finns, varför 1:e suppleanten tjänstgjort som ordinarie 

från och med 050501. 

Sammanträden 
Redogör för hur många protokollförda sammanträden styrelsen haft, om något/några skett via 

telekonferens och så vidare. 

Representation 
Om någon i klubben representerat klubben i andra sammanhang, exempelvis på SKKs fullmäktige, 

specialklubbens fullmäktige eller dylikt. 

Medlemsutveckling 
Redogör för antalet medlemmar per verksamhetsårets sista dag, jämfört med föregående år. 

Här kan även redogöras för vilka eventuella åtgärder som gjorts i medlemsvårdande och 

medlemstillströmmande syfte. 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet (föregående år). 
Här lämnas styrelsens rapport om vilka uppdrag som styrelsen fick från föregående årsmöte, hur 

dessa uppdrag har handlagts och vilket resultatet blev. 

Utställningar 
Här görs en resumé över eventuella utställningar klubben genomfört, var och när, hur många hundar, 

vilken domare med mera. 



Prov – Tävlingar - Klubbmästerskap 
Här görs motsvarande som vid utställningar. Hur många och vilken typ av prov har genomförts? Hur 

många hundar deltog per prov? Vem/vilka dömde? Hur många cert, 1:a pris, godkända anlagstest 

m.m. har delats ut? Vilka hundar/förare blev klubbmästare och så vidare. 

Årets ”bästa”-listor 
Rubriken säger vad som kommer här. 

Utmärkelser/Vandringspriser 
Redogörelse för vilka utmärkelser eller vandringspriser medlemmar och hundar erhållit och som skall 

delas ut på årsmötet. 

Slutord 
Här sker en summering av det gångna årets verksamhet, tack till alla de som ställt upp och hjälpt till, 

till alla de som deltagit och så vidare. 

Även en liten framåtblick (som senare tas i styrelsens förslag till verksamhetsplan). Men är det så att 

man exempelvis föreslår mötet på grund av dålig ekonomi, en höjning av medlemsavgiften, eller att 

man ska utöka antalet utställningar, eller att man behöver ditt eller datt, så är det OK att här uttala 

en förhoppning om att även mötet inser varför man i kommande planer vill ha en förändring. 

Hemligstad 2006-01-28  
 
……………………………………….. 

 

Ordförande  
 
……………………………………….. 

 
……………………………………….. 

N.N. ledamot N.N. ledamot t.o.m. 050430 
 
……………………………………….. 

 
……………………………………….. 

N.N. ledamot N.N. ledamot fr.o.m. 050501 
 
……………………………………….. 

 

N.N. ledamot  
 

 

OBS! Det är endast de ordinarie ledamöterna som skriver under berättelsen. 

 


