
Verksamhetsberättelse år 2020

Örebro Hundungdom

Ansluten till Sveriges Hundungdom.

Klubben hade 2020-12-31 137 st antal medlemmar varav 136 st antal bidragsgrundande (6-25 år).

Klubbens styrelse

Ordförande: Michelle Boije

Sekreterare: Jennie Holmberg

Kassör: Johanna Ambjörn

Vice Ordförande: Emma Andersson

Ledamot: Julia Wiiand

Ledamot: Amanda Käck

Suppleant: Sabina Lindgren ( Gick ur Styrelsen 2020-08-14)

Klubbens verksamhet under året:

På grund av de omständigheterna som har varit under 2020 och de restriktioner som vi har

behövt att följa så har det inte varit ett så aktivt år som vi hade tänkt oss. Vi i styrelsen har

haft möten mest på distans via röstsamtal och försökt planera in aktiviteter men det har varit

en utmaning.  Vi har fått skjuta fram många aktiviteter till nästkommande år , men vi har

lyckats göra några aktiviteter under 2020 som har varit anpassade efter restriktionerna.

Vi utgör inte bidragsgrundande lokalklubb för annan organisation.

....................................................................................

Ordförande Sekreterare



Aktiviteter:
Vi har haft en stadspromenad den 5 September som hölls i centrala Örebro. Tyvärr kom inte

så många på promenaden men det är förståeligt då många människor har hållit sig hemma

under 2020.

Vi har även haft en Rallylydnadskurs som hölls under 4st tillfällen som startade den 10:de

September. Kursen hölls av en instruktör och var för både ungdomar som var helt nybörjare

eller hade en del erfarenhet av rallylydnad. Kursen hade ett begränsat antal platser och blev

helt uppbokat vilket var en succeé.

Andra saker som har hänt under 2020:

Vi har uppdaterat oss med en hemsida med en egen domän. För att göra det lättare för våra

medlemmar att hitta senaste informationen, aktiviteter och kurser på ett oss samma ställe.

Vi har även skapat en grupp aktivitetsgrupp på facebook för våra medlemmar och hundar.

Gruppen är till för att hitta gemenskap och göra aktiviteter tillsammans med andra

ungdomar. Kan vara allt från att hitta andra att träna med eller gå på promenad med.

Vi utgör inte bidragsgrundande lokalklubb för annan organisation.
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Ordförande Sekreterare


