Verksamhetsberättelse 2020
Svenska Schäferhundklubben,
Västra distriktet
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Styrelsen för Schäfer distrikt Västra avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 2020-0101 till 2020-12-31

1. Organisation
Styrelseförteckning:
Madeleine Andrén

Ordförande

Ulf Green

vice ordförande

Ulla-Britt Ledin

Kassör (avgick februari 2021)

Linda Wahlström-Andersson Sekreterare
Roberto Andersson

Ledamot

Annelie Szepesi

Suppleant 1

Christopher Andersson

Suppleant 2

Valberedning:
Rolf Persson, sammankallande
Ronny Hjelm

Kommittéer:
Bruks och mental kommitté
Sammankallande: kontakta styrelsen tills vidare
Utställningskommittén
Sammankallande: Ronny Hjelm
Stugkommittén
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin
Utbildningskommittén
Sammankallande: Ulf Gren
PR-/info kommittén
Sammankallande: Madeleine Andrén
Uppfödarsamverkan:
Sammankallande: Linda Wahlström – Andersson
Ungdomsverksamhet:
Sammankallande: Anneli Szepesi
65+ verksamhet:
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin

Medlemmar: Vid årets början 323 medlemmar, 31 december 2020. Vid årets slut (ej fått
informationen från SBK eller CS)

Lokalklubbar: Sk Halmstad, Sk Warberg, Sk Åsaka, Sk Uddevalla, Sk Björnåsen, Sk Romelanda och Sk
Göteborg
AU: Ordförande, kassör och sekreterare
Representanter vid CS årsmöte 2020: Madeleine Andrén, Linda Wahlström-Andersson
Distriktet har 4 mandat till CS årsmöte 2021 (dock är årsmötet framflyttat till 2022)
Representanter vid organisationskonferens 2020: Organisationskonferensen inställd pga Covid 19

2. Styrelsens arbete under året:
Då året till största delen varit kraftigt begränsat pga pandemi-restriktioner har arbetet inte alls blivit
det som var planerat i Verksamhetsplanen. Något vi delar med många andra föreningar.
Det har varit en utmaning att hitta sponsorer under året – då mångas verksamheter har påverkats
negativt av Covid 19.
Andra halvåret präglades av oklarheter runt hantering av ekonomi, bokföring och övriga
kassörsansvar. Detta resulterade i en polisanmälan 17 december 2020. Tyvärr har det spridits
osanningar och rykten om detta via sociala medier – det är bara att beklaga att det förekommer.
Trots stora motgångar och utmaningar har vi ändå genomfört lydnadsträningar, ringträningar samt
kurs i vardagslydnad. Detta i avvaktan på att Sk Göteborg skulle formaliseras och komma igång med
sin verksamhet, då vår uppfattning fortfarande är att medlemsaktiviteter ska genomföras på
lokalklubbar inte på distriktsnivå.
Den planerade utställningen i september tvingades vi dock ställa in pga pandemi-restriktioner
Vi har pga pandemin inte kunnat genomföra de medlemsmöten som vi hade önskat – vi har istället
skickat information via medlemsmail. Detta har naturligtvis påverkat både öppenhet och dialog på
ett negativt sätt.
Genomförda styrelsemöten under året
26 januari
10 februari
23 februari konstituerande
11 mars
16 april
19 maj
14 juni
14 augusti
21 september

7 oktober
22 novemebr
23 november
(minnesant 24, 25, 26/11)
2 december
8 december
16 december

Ekonomi
Då vi upptäckte oegentligheter i bokföring mm lämnades all bokföring in för genomlysning av en
extern bokföringsbyrå. Anledningen till att vi gick externt var att vi ville ha en helt oberoende
genomlysning, som inte hade kopplingar åt något håll. Resultatet av det arbetet samt en del andra
oklarheter resulterade i en polisanmälan om ”Trolöshet mot huvudman”. Då ekonomin är under

polisutredning för tillfället kan vi inte skriva något om detta utan avvaktar vad polisutredningen
kommer fram till.
Utbildning förtroendevalda
Vi hade en föreningsteknikskurs inplanerad men den fick ställas in pga Covid 19. Vi har haft
regelbunden kontakt med SBK ang detta och har diskuterat en Zoom-lösning på detta

3. Medlemsvård
Vi har under året haft 1 medlemsmöte - vårt årsmöte- Övriga har inte kunnat genomföras pga
pandemirestriktioner
Vi har istället skickat ut medlemsinformation via mail.
Aktivitet på hemsida och facebook har varit låg pga att vi inte haft så mycket att kommunicera om då
det mesta varit inställt. De träningar som genomförts har annonserats via facebook.
Alla medlemmar kan begära ut både medlemsmötesprotokoll och styrelseprotokoll. Till dess att vi
har medlemslogin på hemsidan kommer inga protokoll att publiceras där.

4. Kommittéer
4.1 Tävling och Prov
Ingen aktivitet på distriktsnivå

4.2 Utställning
Valp och specialutställning, september – INSTÄLLD pga Covid 19

4.3 PR/Info
Sponsorer
Följande verksamheter har sponsrat SD Västra med pengar under 2020:
Kareby Bil 30.000 kr (även för 2021)
Andrén & Partner 5.000 kr
Förutom detta har vi haft stor hjälp av Rockys Entreprenad för transporter mm
Hemsida
Låg aktivitet på hemsidan.
Facebook
Sd Västra har en Facebooksida som är till för att medlemmar skall kunna skriva och ha kontakt, samt
att styrelsen och kommittéer kan annonsera aktiviteter.
Vid årets början var det 176 medlemmar i Facebookgruppen och vid årets slut var det 268
medlemmar
Vi följer SKKs etiska riktlinjer gällande sociala medier och uppmanar alla medlemmar att göra
detsamma.

My Dog
Vi hade en monter på årets My Dog mässa. Varje dag var uppdelad i två pass med minst två personer
och en hund på varje pass.
Centralstyrelsen och PR/Info kommitteen var mycket nöjda med genomförandet av My Dog mässan i
göteborg. Montern var välbesökt och hade uppskattningsvis 600 aktiva besökare (pinnstatistik
fördes). En intresselista var tillgänglig för intresserade besökare att skriva upp sig på, dessa
kontaktades sedan av en representant. Montern representerades av schäfer med olika inriktning för
att visa på schäferhundens bredd. Även fotografier i montern representerade alla schäferns
färgställningar, hårlag och visade hur mångfacetterad GSD är. Bildspelet i montern var uppskattat och
fångade besökare. Barnfotografering i montern var både uppskattat och drog mycket intresserade.
Efter genomförd mässa gjordes en utvärdering och ett förslag till förbättringar som skickades till CS
PR/info-kommitée

4.4 Stugkommittée
Vi har även i år haft en stugkommittée som har hållit gräsmattan fin och klippt under hela säsongen.
Vi har även röjt bland buskar och träd. Vi hade en städdag efter sommaren där ett flertal medlemmar
deltog och röjde.
Gällande gräsklipparen så har vi fortsatt hyrt en container för förvaring av klipparen, då vi inte
behöver hyra transport till och från klubben.

5. Verksamhetsberättelser lokala klubbar
Vi hänvisar till de lokala klubbarnas årsmötesdokumentation

Distriktsstyrelsens underskrifter

_______________________________

_____________________________

Ordförande, Madeleine Andrén

Vice ordförande, Ulf Gren

_______________________________

_____________________________

Sekreterare, Linda Wahlström

Ledamot, Roberto Andersson

_______________________________

______________________________

Suppleant I, Anneli Zsepesi

Suppleant II, Christopher Andersson

