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1. Mötets öppnande.  
2. Fastställande av röstlängden. 
3. Val av mötesordförande. 
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stad-

garna. 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning och 
c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret, 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem, och 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om supplean-

ternas tjänstgöringsordning. 
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13. 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
22. Mötets avslutande. 
 
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 

http://www.veberodbk.se/
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Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2018 
 
Sammanfattning av årets verksamhet 

Som klubb kan vi med stolthet se tillbaka på 2018. Klubben har haft många kurser och vi 
har många träningsgrupper igång. Som klubb har vi verkligen ett bra renommé vad det 
gäller våra kurser och våra instruktörers kunskaper i att hålla kurs och att lära ut. Vi har 
genomfört många tävlingar i olika grenar som presenteras längre fram i 
verksamhetsberättelsen. Våra tävlingar är alltid omtyckta och får alltid bra betyg av 
deltagare och domare. Stort tack till alla instruktörer och ert fantastiska engagemang 
under 2018. Stort tack till alla funktionärer som varit delaktiga i arbetet med att göra 
våra tävlingar så bra som de blivit. Utan Er alla, inga kurser eller tävlingar. 

Vårt sammarbete med Studiefrämjandet har verkligen varit en vinstlott. Det har 
underlättat mycket av kursadministrationen för HUG och framförallt för vår kassör. Ett 
vägvinnande val för klubben. Det har helt enkelt blivit bättre för klubben. 

Våra tävlingsekipage har under året verkligen visat framfötterna i alla dess grenar. 
Klubben har till och med haft med ett lydnadsekipage på SM i Blekinge i somras. Stort 
grattis till alla för Era framgångar och tack för att Ni visar upp klubben runt om i landet. 

Glädjande är att vi har otroligt många som vill gå kurs hos oss i Veberöd, tyvärr har vi 
inte kunnat erbjuda alla plats. Trots att våra instruktörer jobbar otroligt hårt och hållet 
många kurser, inte ens med våra avtalsinstruktörer har vi kunnat tillgodose behovet. Ett 
angenämnt problem som vår HUG kommitté jobbar hårt med för att lösa på bästa sätt 
för alla. 

Vi har en bra sammanhållning i klubben även om det tyvärr inte alltid dyker upp så 
många när vi har till exempel fixardag på klubben. Här efterfrågar vi alltid mer 
medlemmar som vill rycka in ett par timmar när tillfälle ges. Vi har under året haft en 
grillkväll som verkligen var ett trevligt nytt inslag för klubben. Det var en rolig och 
trevlig/trivsam kväll med många goda skratt. 

Våra medlemsmöten inklusive vår fantastiska julfest har varit välbesökta arrangemang. 
Det är inte överallt man hör samma sak. Tack alla som drar i julfesten och gör den till en 
perfekt avslutning på verksamhetsåret. 

Vi stod länge under året utan en valberedning, vilket definitivt inte är bra för en förening. 
Glädjande nog fylldes hela valberedningen upp i samband med vårt sista medlemsmöte.  
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Efter det rivstartade de med arbetet att få förslag tills styrelsen klar inför stundande 
årsmöte. Väl utfört jobb, valberedningen! 

Styrelsen fick under 2018 några nya namn och styrelsen har verkligen haft bra och 
kreativa möten. Livliga diskussioner och en verklig framtidstro för klubben. Alla har 
jobbat hårt och dragit sitt strå till stacken. Det känns verkligen som att vi står rustade 
för framtiden. Tack till alla som deltagit i styrelsearbetet under 2018. Jag älskar vår 
positiva och härliga gemenskap. Tyvärr kommer någon att sluta men jag vet att det finns 
några härliga nya styrelsemedlemmar på väg in. 

Ekonomin har det senaste året verkligen vänts i positiv anda. Kapitalet börjar växa så att 
vi kan börja investera för framtiden. Vi amorterar hårt för att i februari 2021 bli helt 
skuldfria från de lån vi tvingades ta i samband med flytten till nya klubbstället. Vi ser 
verkligen ljuset i tunneln. Mer om ekonomin kommer längre fram under årsmötet. 

Tack till alla som under året varit medlemmar i Veberöds Brukshundklubb och gjort så 
att vi stolt kan se tillbaka på vad vi uträttat under 2018. Nu är det dags att ta oss an 
2019 med nya utmaningar och allt annat som det medför. Vi står dock väl rustade och 
ser med stor tillförsikt framemot detta år. Än har klubben definitivt inte nått sin peak.  

Ordförande Fredrik Lövgren 
 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2018 bestått av: 
 
Fredrik Lövgren Ordförande 
Marianne Söderberg Vice ordförande 
Wendy Mörk Kassör 
Inger Blomqvist Sekreterare 
Göran Olsson Ledamot 
Ida Queckfeldt Ledamot 
Elisabeth Christensson Ledamot 
Cathrine Wenngren Suppleant 
Ronja Nilsson Suppleant (Lämnade styrelsen efter 16 juli. ) 
 
Styrelsen har under år 2018 haft följande möten: 
10 ordinarie styrelsemöten, 1 konstituerande styrelsemöte, 1 årsmöte och 2 
medlemsmöten. 
 
/Inger Blomqvist 
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Valberedningen 
 
Valberedningen har under 2018 bestått av: 
 
Anita Andersson  Sammankallande 
Katarina Holst Ordinarie 
Marie Svensson Suppleant 
 
/Anita Andersson 
 
 
Revisionen 
 
Revisionen har under 2018 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Johan Haglund Ordinarie 
Lena Werner Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
 
 
Tävlingsutskottet 
 
Under 2018 har vi haft följande officiella tävlingar. 

Lydnadstävlingar alla klasser 2 st med sammanlagt 100 startande ekipage. 

Sök lägre och högre 1 tävling med 8 startande ekipage. 

Rallylydnad 1 tävling nybörjare och fortsättningsklass dubblerad tävling med 142 
startande ekipage. 

Appelltävlingen i mars månad fick ställas in på grund av snö. 

Vi har även haft 2 inofficiella agilitytävlingar varav den ena även hade tunnelrace. Till 
dessa tävlingar hade vi 400 starter. 

Inför varje tävling samlas tävlingsgruppen 2 gånger och planerar för tävlingen. 

Tävlingsgruppen har 2018 bestått av tävlingsledarna Ingrid Erikson, Fredrik Lövgren och 
Angelika Karlsson samt tävlingssekreterarna Ann Mårtensson, Elisabeth Bauer och 
Marianne Söderberg. 
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Distriktet har haft en tävlingsledarträff som Angelika varit på, och en 
tävlingssekreterarträff som Elisabeth, Ann och Marianne varit på. 

TACK till alla duktiga, positiva och glada funktionärer som ställer upp på våra tävlingar. 
Utan er hade inte tävlingarna fungerat. Vi ses igen under 2019. 

/Marianne Söderberg 
 
 
HUGutskottet 
 
Tidigt i höstas gick vi över till Studiefrämjandet och vi tycker det fungerar bra. Börjar få 
koll på det mesta. Har haft mycket kontakt med Sanna på Studiefrämjandet och har fått 
bra hjälp av henne.  

För att klara alla kurser har vi anlitat en avtalsinstruktör både vår och höst. 

Vi har två medlemmar som utbildat sig till agilityinstruktörer. Det är Cathrine Wenngren 
och Camilla Frank. 

 
Startade kurser våren 2018 Antal deltagare 

 2st Valpkurser   16 
 2st Allmänlydnad 1   20 
 1st Rallylydnad nybörjare    7 
 1st Spår nybörjare     6 
 1st Tävlingslydnad     7 
 1st Ungdomskurs      5 
 1st Agility nybörjare    7 

Träningsgrupper våren 2018 

 2st Agility  16 
 2st Rallylydnad  19 
 2st Lydnad  17 
 1st Sökgrupp    6 
 2st Spårgrupper  15 
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Startade kurser hösten 2018   

 3st Valpkurser  31 
 1st Allmänlydnad 1  12 
 1st Rallylydnad nybörjare   8 
 1st Spår nybörjare    7 
 1st Ungdomskurs  11 
 1st Förberedande träningskurs   6 

           med fokus på agility. 
 
Träningsgrupper hösten 2018 

 2st Agility  16 
 2st Rallylydnad  19 
 2st Lydnad  17 
 1st Sökgrupp     6 
 2st Spårgrupp  15 

Ett Stort Tack till alla instruktörer, träningsgruppledare och hjälpare som gör det möjligt 
att hålla så många kurser. 

/Marianne Söderberg och Malin Ivarsson 

 
Ungdomsverksamhet 
 
Under 2018 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7 - 25 år. En kurs på våren och en kurs på 
hösten med sammanlagt 16 deltagare.  

Ungdomarna träffas med sina hundar vid 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten. 
Största delen av kursen ägnas åt agility, men vi har även lite rallylydnad och 
vardagslydnad.  

Alla kursdeltagare fick göra 2018 års hundborgarmärke. 

/Marianne Söderberg och Kerstin Ekholm 
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Agility 
 
Vi har haft en nybörjarkurs på våren med 7 deltagare, samt en förberedande agilitykurs. 

Träningsgruppen i agility är fortsatt indelat i två grupper med olika fokus och olika 
svårighetsgrader. Totalt har vi haft 39 deltagare i träningsgrupperna under 2018.  

Ett 10-tal ekipage från träningsgrupperna har även under vinterhalvåret tränat inomhus.  

Vi har ca 15 ekipage som 2018 tävlat för VBK och representerat klubben ute på 
tävlingsbanorna. Detta är en ökning sedan 2017.  

Agilitygruppen hyrde våren 2018 in Kalle Karlsson för en helgkurs. Hösten 2018 hyrde vi 
in Linnea Nilsson. Detta har bidragit till god sammanhållning i gruppen och varit mycket 
omtyckt. Målsättningen med dessa helgkurser är att samtliga höjer sina tävlings- eller 
träningsambitioner, får en bättre kunskap och utvecklas med sin hund vilket vi även 
anser att de gjort.  

Tillsammans med Ystads BK, Simrishamns BK och Skurups BK har Veberöds BK, som 
tidigare år, våra träningstävlingar som är lagda på tisdagskvällar 18:30. Tre tävlingar är på 
våren och tre är på hösten. Veberöds BK arrangerar två av dessa.  

Fler hinder har kunnat köpas in till klubben under året. Det har resulterat i att vi har 
kunnat ha fler agilitytävlingar utan att vara beroende av att hyra in hinder. På våren hade 
vi en inofficiell agilitytävling med 106 starter och på vår inofficiella tävling på hösten hade 
vi ca 294 starter.  

Under 2018 har vi även utbildat två nya agilityinstruktörer samt en tävlingsledare i agility. 
Detta kommer att bidra till ökad aktivitet i agility på klubben. 
 
/Ida Queckfeldt 
 
 
Rallylydnad 
 
Vi har fortsatt med våra två träningsgrupper som Carina är huvudledare för men har 
hjälp av Katarina. Antalet ekipage är 10 st i den ena gruppen och 7 st i den andra 
gruppen. 
 
Våren 2018 hade Carina en nybörjarkurs med 6 ekipage. I höst hade jag (Malin) och 
Katarina en nybörjarkurs tillsamman med 8 ekipage. Vi hade även en tävling i våras med 
5 Klasser och 131 starter. Mycket trevligt! Nu kör vi vidare med 2019. 
 
/Malin Ivarsson 
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Träningsgrupper spår 
 
Spårgruppen har varit ute 49 gånger och spårat i Fulltofta, Humlamaden och Snogeholm. 

Vi är 15 ekipage uppdelade på två grupper som är ute och har trevligt i skog och mark 
med spårning, lydnad och grillning. Vi har valt att träna samtidigt då grupperna fungerar 
väldigt väl tillsammans och vi kan dela erfarenheter i spåret. 

/Anita Andersson och Patrik Andersson 
 
 
Träningsgrupp sök 
 
Vår sökträningsgrupp tränar varje helg antingen lördag eller söndag beroende på var och 
när vi får mark. Kör nästan året om. 
 
Lägger alltid in uppletande och budföring. Anordnade ett höstläger i Halen. Vi är 9 st 
ekipage varav 2 st har tävlat med goda resultat. Målsättning för samtliga är att ha höga 
tränings- och tävlingsambitioner. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper tävlingslydnad 
 
Under 2018 har två tävlingslydnadsgrupper varit igång i Veberöd, en grupp på tisdagar 
och en på torsdagar. Vi tränar både lydnad och brukslydnad. Vid våra träffar tränar vi 
med hundarna samt diskuterar moment och tolkning av regler. Torsdagsgruppen har 
även anlitat extern instruktör vid två tillfällen under året och varit aktiva med att tävla 
både i brukslydnad appell - högreklass och i lydnad startklass - klass 3. 
 
/Malin Karlsson och Berit Sandberg 
 
 
Träningsgrupp räddning 
 
Vi är en grupp på 10 ekipage som tränar räddning. Vi tränar ungefär en gång i veckan 
hela året runt. Träningen sker i olika svåra miljöer för att hundarna ska klara av att 
lokalisera och påvisa människor oavsett hur området ser ut. I gruppen finns några färdiga 
räddningshundekipage, några som tränar för att tävla IPO-R samt några som går under 
utbildning.  
 
/Susanne Helgason 
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Patrullhund 
 
Vi har två aktiva patrullhunds ekipage i klubben, båda med 46e Bataljon. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Markutskottet 
 
Mark till träningsgrupperna söks via Stiftelsen Skånska Landskap samt hos privata 
markägare där vi får ha vår träning. 
 
Tillgången till träningsmarker har under året varit god. 
 
Det finns fortfarande ingen tillgång till träningsområde via Försvarsmakten.  
Stiftelsen Skånska Landskap (tidigare Region Skåne) har hand om alla ansökningar om 
träningsmark i Fulltofta, Klåveröd, Snogeholm och Vedema mfl, och har inför nästa år 
2019 valt att ta ett större arvode för att få ansöka om markerna. Denna avgift står 
klubben för. 
 
Markfördelning och ansökan skötts av Inger Jönsson och Anita Andersson. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Veberöd 2019-02-27 
 
 
 
Fredrik Lövgren Ordförande  Marianne Söderberg Vice Ordförande 
 
 
 
Wendy Mörk kassör  Inger Blomqvist Sekreterare 
 
 
 
Ida Queckfeldt ledamot  Göran Olsson ledamot 
 
 
 
Elisabeth Christensson ledamot 
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Uppfyllelse av mål 2018 – genomförda aktiviteter 
 
 
 
Genomförda aktiviteter 
 

- 2 lydnadstävlingar 
 

- 1 brukstävling lägre och högre sök 
 

- 1 officiell tävling i rallylydnad 
 

- 2 inofficiella tävlingar i agility 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

Genomförda aktiviteter utöver målen 
 

- Utbildning av 2 instruktör i agility 
 

- Utbildning av 1 tävlingsledare i agility 
 
Ej genomförda aktiviteter 
 

- 1 brukstävling appell spår (inställd pga snö) 
 

- 1 officiell tävling i rallylydnad (fick inte till någon lämplig dag under hösten) 
 

- Öka medlemsantalet med 5 % 



Årsbokslut för

Veberöds Brukshundklubb
845002-6995

 

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning: Sida

Resultaträkning  1-2
Balansräkning  3
Noter  4
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning (kurser, tävlingar mm) 289 187 265 750
Förändring av varulager - -14 850
Övriga rörelseintäkter (medl. avg, bidrag mm) 158 431 185 747

447 618 436 647

Rörelsens kostnader
Kostnad för kurser, tävling etc -164 876 -121 602
Övriga externa kostnader -73 334 -98 421
Personalkostnader -109 165 -163 156
Avskrivningar -23 716 -23 716

Rörelseresultat 76 527 29 752

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 892 -7 323

Resultat efter finansiella poster 70 635 22 429

Resultat före skatt 70 635 22 429

Årets resultat 70 635 22 429
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 318 829 336 541
Inventarier 12 008 18 012

330 837 354 553

Summa anläggningstillgångar 330 837 354 553

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar - 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 64 120 28 995

64 120 28 999

Kassa och bank 48 675 41 095

Summa omsättningstillgångar 112 795 70 094

SUMMA TILLGÅNGAR 443 632 424 647

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 260 003 237 574

260 003 237 574

Fritt eget kapital
Årets resultat 70 635 22 429

70 635 22 429

Summa eget kapital 330 638 260 003

Långfristiga skulder
Banklån 3 104 000 152 000

104 000 152 000

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 1 400 7 460
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 594 5 184

8 994 12 644

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 443 632 424 647
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Noter

Not 1  Byggnader och mark
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 354 253 284 377
-Nyanskaffningar - 69 876
-Avyttringar och utrangeringar - -10 352

354 253 343 901

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -17 712
-Årets avskrivning enligt plan -17 712 -17 712

-35 424 -17 712

Redovisat värde vid årets slut 318 829 326 189

 Klubbstugan skrivs från och med 2017 av med 5% per år.

Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Lönebidrag - 16 995
Bidrag från Vuxenskolan 6 888 28 995
Kursintäkter 57 232 -

64 120 45 990

 Summan 64 120 är utbetalt till föreningens konto i januari 2019.

Not 3  Banklån

 Lånet löper med en amorteringstid om 4 år.

 2018-12-31 2017-12-31

Lån Sparbanken Skåne 104 000 152 000



Revisionsberättelse 
 

Till årsmötet i Veberöds brukshundklubb 

 

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Veberöds 

brukshundklubb för år 2018. 

 

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala 

oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 

tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen. Vi har granska 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. 

 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, varför vi tillstyrker 

• att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

 

Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi 

tillstyrker 

• att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

Veberöd 2019-02-19 

 

 

Johan Haglund  Torbjörn Enochson 
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Verksamhetsmål 2019 
 
 
Övergripande mål 
 
Vår övergripande målsättning är att aktivera ungdomar och tävlingsekipage, liksom att 
utbilda hund och hundägare. 
 
Vi eftersträvar att ha välutbildade instruktörer och tävlingsledare samt övriga 
funktionärer. Vi planerar för nyutbildning men även för kompletterande utbildning. 
 
 
 
Aktiviteter för att nå målen 
 
Under 2019 planerar vi nedanstående aktiviteter: 
 

- 2 lydnadstävlingar 
 

- 1 brukstävling appell sök 
 

- 1 brukstävling lägre och högre sök 
 

- 1 officiell tävling i rallylydnad 
 

- 1 inofficiell tävling i agility 
 

- 1 officiell tävling i agility 
 

- 1 inofficiell utställning 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

- Bibehålla medlemsantalet  
 



  Årsmöteshandling 2019-02-27 
 

 
Förslag till rambudget för 2019 och 2020 
 
 
  Rambudget 2019/2020 
 
Inkomster 
 
Kurser   160 500 
Tävling     45 000 
Övriga rörelseintäkter    88 000 
Statligt bidrag              0 
 
Summa inkomster  293 500 
 
Kostnader 
 
Kurser     57 000 
Tävlingar     31 000 
Anställd               0 
Lokalen     56 675 
Övrigt     67 000 
Amorteringar    48 000 
Avskrivningar    24 000 
 
Summa kostnader  283 675 
 
Resultat       9 825 
 



 

 

 

VALBEREDNINGEN för Veberöds Brukshundklubb 

föreslår val av följande personer, på årsmötet 27/2 2019. 

 

Ordförande omval 1 år Fredrik Lövgren 

Vice ordförande omval 2 år Marianne Söderberg 

Kassör omval 2 år Wendy Mörk 

Ledamot nyval 2 år Jill Nilsson 

Ledamot fyllnadsval 1 år Catrine Wenngren 

Suppleant fyllnadsval 1 år Göran Olsson 

Suppleant nyval 2 år Kenneth Johansson 

 

Revisor omval 1 år Torbjörn Enochson 

Revisor omval 1 år Johan Haglund 

Revisorssuppleant omval 1 år Lena Werner 

 

Valberedningen 

Anita Andersson, sammankallande  
Katarina Holst, ordinarie  
Marie Svensson, suppleant 
 


