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Bilaga 1 till Verksamhetsberättelse år 2017 för Gunnesbo 4H-klubb ansluten till 
Riksförbundet Sveriges 4H 

 

GÅRDENS SYFTE 

Gunnesbo 4H-gård startades 1990. Vi är en liten, stadsnära bondgård med utrotningshotade 
lantraser, som drivs av en ideell medlemsklubb med en föreningsanställd djurskötare. Alla är 
välkomna att besöka oss. Många barn kommer till gården direkt efter skolan för att delta i vår 
verksamhet. Vem som helst, oavsett familjens inkomstnivå, ska kunna delta i våra aktiviteter. 
Vi har en viktig funktion för barn och vuxna med speciella behov som gillar djur och som mår 
bra av att umgås i en inkluderande miljö utan prestationskrav. 

 

STYRELSEN 
Styrelsen väljs årsvis vid årsmötet.  

Information om styrelsens ledamöter finns i Verksamhetsberättelsen. 

Under 2017 har styrelsen sammanträtt i ett konstituerande möte och sju protokollförda 
ordinarie sammanträden. Årsmötet ägde rum den 16-Mars-2017. 

 

MEDLEMSKAP 
Medlemsavgiften på Gunnesbo 4H gård har under 2017 varit 380 kr för huvudmedlem och 
230 kr för övriga familjemedlemmar under 26 år. Medlemmar på Gunnesbo 4H kan delta i 
klubbens aktiviteter, samt i aktiviteter på läns- och riksnivå. 

Information om antal medlemmar, uppdelat i kön och ålder finns i Verksamhetsberättelsen. 

 

PERSONAL 
Under 2017 har Gunnesbo 4H-gård haft upp till 4 deltidsanställda, som tillsammans stått för 
1,75 – 2,2 tjänster. Timanställda (ca 6 st) har anlitats som vikarier för att täcka behov vid 
sjukskrivningar och sommarledighet. 

Gunnesbo 4H-gård har tagit emot ett antal praktikanter under året. Dessa har kommit från 
Realgymnasiet i Malmö, Lund och Helsingborg (4 st under vårterminen och 5 st under 
höstterminen), särskilda arbetsmarknadsprojekt (LUKA1, 1 st under vårterminen), Svalöfs 
gymnasium (1 st under vårterminen). 

                                                           
1 LUKA-projektet var ett arbetsmarknadsprojekt i sammarbete med Lunds kommun och LUGI handboll. 
Projektet jobbade med arbetslösa ungdomar som ännu inte hade bestämt sig för vägen framåt, genom att 
försöka möta deras intressen och förutsättningar. 



Bilaga 1 – Detaljerad Verksamhetsberättelse 2017 och Plan för 2018 Gunnesbo 4H 

  Sida 3 av 9 

BESÖKARE: 
Gunnesbo 4H är öppet för allmänheten: 

• Måndag – fredag, kl 13-17 (under skollov kl 10-17), då är gården bemannad med 
anställd personal 

• Lördag – söndag, kl 10-12, med hjälp av våra volontärer 

(För information angående studiebesök se Gårdens Tjänster nedan) 

Öppettider kan variera under vissa helgdagar, men medlemmar med kaniner på gården erbjuds 
alltid möjligheten att besöka sina djur åtminstone i 1 timme, även om gården är stängd för 
almänheten. 

Vi har många aktiva medlemmar som spenderar tid på gården på regelbunden basis. Antalet 
besökare i den öppna verksamheten har fortsatt att ökat vilket ger mycket liv på gården.  

 

GÅRDENS TJÄNSTER  

• Barnkalas: man kan boka barnkalas på gården där det ingår visning av gården, 
kaninuppvisning, ponnyridning samt tillgång till vårt klubbrum. Våra unga medlemar 
(mellan 13 och 18 år), under tillsyn av en vuxen, leder arbetet med att ta emot 
intresseanmälningar, bokningar, planering, och genomförande av aktiviteter. En 
uppskattad tjänst som dock inte erbjöds under hösten. 

• Försäljning av ägg från våra egna höns 

• Uthyrning av kaninburar samt korttidspassning: vi har cirka 20 kaniner (2 marsvin) 
som bor permanent på gården och många kaninskötare. Största delen av kaninerna 
tillhör privatpersoner som har sin egen kanin på gården och kaninskötare som lånar en 
4H-kanin). 

• Studiebesök: för- eller grundskolor kan boka 1-timmes guidat besök på gården mot en 
avgift. Kostnadsfria besök (dvs utan guidning) kan genomföras under gårdens 
ordinarie öppettider på vardagar. 

• Ponnyridning: gården erbjuder ponnyridning i samband med barnkalas på gården men 
även på olika event utanför gården. Gotlandsrusset Gunvald har haft flera friryttare, 
som varit mycket engagerade i hans vård och motion under den långa skadeperioden. 
Se även ”Hästtimmen” under återkommande aktiviteter. 

 

SAMMANFATTNING ÖVER DET GÅNGNA ÅRET 
Klubbmedlemmar och besökare hjälper till i gårdens dagliga sysslor såsom mockning, odling, 
bygg, städning, rastning och vård av djuren. På Gunnesbo 4H finns det alltid utrymme för fri 
lek, t ex vattenkrig, pyssel och bakning. 
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Återkommande aktiviteter under 2017: 

• Djurskötsel (måndagar, kl. 15.45-16.30): aktiviteten ger besökarna möjligheten att lära 
sig om gårdens djur. Ledda av en av gårdens ansvariga personer får deltagarna hjälpa 
till att mata djuren och umgås med dem. Målgrupp: alla åldrar, öppet för almänheten. 
Fri entré. 

• Hästtimmen (torsdagar, kl. 15.00-16.15): deltagarna får hjälpa till att göra hästarna i 
ordning inför ridningen. Ledda av en av gårdens ansvariga personer får deltagarna 
borsta, rykta, sadla och tränsa hästarna. Målgrupp: alla åldrar, öppet för almänheten. 
Fritt för klubbens medlemmar, avgiftsbelagt för icke-medlemmar.  

• 4H Squad (fredagar kl. 16.00-17.00): 4H Squad är en dansgrupp med syfte att väcka 
alla barns och ungas dansglädje. Aktiviteten håller hus på Hubertusgårdens 
gymnastiksal, nära till hemmet för barnen som bor i området (Gunnesbo/Nöbbelöv) 
och som vill göra något roligt på fredagarna direkt efter fritids. Lektionerna är ledda 
av den mångsidiga och erfarna dansledaren Julia Racz. Målgrupp: 9 – 18 år. 
Avgiftsbelagt (reducerat pris för klubbens medlemmar). 

• IJOYA Afrodance (lördagar kl. 16.30-17.30): afrodans-session ledd av den erfarna 
afrodans-läraren Babs Kunle. Aktiviteten genomförs i Studiefrämjandets dansstudio i 
Lund. Målgrupp: från 11 år. Avgiftsbelagt (reducerat pris förstudenter). 

 

2017 månad per månad: 

Januari:  
* Vi deltog i Vinterkupolen 2017 (Lund) där vi erbjöd ’kaninmys’ (14/1) och dans (28/1).  
Vi kickade sedan igång våra nya återkommande aktiviteter: 4H Squad och IJOYA Afrodance. 

Februari:  
* Gården skaffade Swish vilket underlättar betalning för tjänster och försäljning på gården, 
samt för engångsbidrag från privatpersoner. 

Mars: 
* Årsmötet hölls den 16 mars. 
* Baggen Sven lämnades tillbaka till sin ägare. 

April:  
* Katten Hilda avlivades pga en skada. 
* Gunnesbo 4H arrangerade en västafrikansk Mbalax dans-workshop (öppen nivå) i Lund 
(20/5). Aktiviteten (avgiftbelagd) leddes av Batch Gueye, en griot med sina rötter i Senegal 
och bosatt i Storbritannien.  
* Under ca 4 veckors tid (april/maj) föddes det totalt 8 lamm av våra 4 tackor.  
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Maj: 
* Det stora vindskyddet lagades och förankrades genom att gjuta plintarna i marken. 
* Tackan Sockan som fick tre baggar, insjuknade och krävde tillsyn dygnet runt i tre dagar för 
att försäkra att tackan och lammen överlevde. Orsaken: en kraftig stafylokockinfektion. 
* Gunnesbo 4H deltog i årsstämman för Skånes 4H. 

Juni:  
* Gårdsjippo (inkl planering): ca 20 medlemmar åkte till Tosselilla, lekte, badade och 
grillade/fikade tills stängningsdags. Vi fick perfekt väder för aktiviteten: inget regn och lagom 
varmt. 
* Midsommar (inkl planering): föreningen var värd för årets Midsommarfirande och 
hanterade helt själv caféförsäljning, bokning av Lunds Studenters Folkdanslag och spelman, 
inköp och blommor och bygge av midsommarstång. Uppskattningsvis anslöt nära 400 
personer till festen.  

Juli: 
* Hästarna tog semester från ponnyridning. Gotlandsrusset Gunvald flyttades till Östra 
Torn 4H där han skulle få mer träning och bättre viktkontroll. 
* Flera av lammen insjuknade väldigt hastigt och visade symptom av diarré och trötthet. Snart 
kunde de inte resa sig och avled. Tackorna och lammen togs in i stallet för att hållas under 
uppsikt och undvika spridning till andra hagar. Orsaken var en parasitsmitta, bekräftad av 
obduktionsrapporten. Veterinärens instruktioner var att hålla fåren och lammen inne i stallet i 
tre veckor. Alla 4 fåren överlevde, men 4 av 8 lamm dog. Volontärer, anställda på plats och 
personal/styrelse på Östra Torn 4H bidrog med viktigt stöd. Även Östra Torns får och lamm 
behandlades för att minimera risken av smitta mellan gårdarna. Hagen där lammen befann sig 
när de insjuknade försattes i karantän ett år framåt. Parasiten är ofarlig för getter och hästar. 

Augusti: 
* Vår busiga shetlandsponny, Spartacus, kom till gården (7/8). Första mötet med hästen Max 
gick bättre än förväntat. De fick gå i var sin hage så att de kunde bekanta sig med varandra. 
Ett par veckor senare släpptes de tillsammans. Spartacus har sedan dess tränats upp för att bli 
en riktig 4H-ponny. 
* Geten Lilly drabbades av juverinflammation vilket upptäcktes tidigt och kunde behandlas 
med penicillin utan större problem. 
* Gården drabbades av inbrott (30/8). Tjuvarna visste exakt vad de var ute efter: ridutrustning 
stals för 10000-tals kronor och drabbade både Gunnesbo 4H och hästen Max ägare. Förövarna 
förstörde lås på gårdens antika stalldörrar samt på kaninägarnas skåp där de håller mat och 
tillbehör till sina djur. 

September: 
* Byggställningarna från takbytet plockades bort. 
* Vi fyllde på med nya höns, inkl några tuppar (september/oktober). 
* Grisen Eddie avlivades på grund av en fel utväxt tand som orsakade en svår skada med 
infektion. 



Bilaga 1 – Detaljerad Verksamhetsberättelse 2017 och Plan för 2018 Gunnesbo 4H 

  Sida 6 av 9 

Oktober: 
* Kattungarna Johanna och Elsa blev det senaste tillskottet på gården. De kom snabbt bra 
överens med gårdens katt Maja. 
* Gunvald såldes vidare till en hästerfaren familj som kunde ge vårt gotlandsruss den motion 
och disciplin han behövde. Rose-Marie (ledamotmedlem och sekreterare i styrelsen) var och 
hälsade på. Vår djuransvarige, Martina Olsson, förmedlade kontakten med köparen. 
* Zumba Halloween Party anordnades den 29 oktober. Maira Roman Viana organiserade detta 
event för att finansiera ny ridutrustnig till barnen. Alla intäkter gick oavkortade till detta 
ändamål. Flertalet har donerat pengar i samband med aktiviteten även om de inte kunnat delta. 
Eventet samlade totalt ihop 4435 kr.  
Stort tack till Maira för hennes fina initiativ och till alla som bidragit för att verkliga den! 

November: 
* Planeringar inför Julmys och Julstök. 

December: 
* Flera av hönsen dödades, troligen av en iller som hittade vägen in i hönshuset. Överlevande 
höns flyttades provisoriskt ut i häststallet. 
* Skadedjursinvasion och Anticimex kopplades in. 
* På grund av att flera kaniner fick oplanerade kullar, beslöt styrelsen att alla hankaniner i 
stallet måste vara kastrerade. 
* Gårdsjippo: Julmys som tack till alla medlemmar och volontärer (8/12). Personalen tackades 
för insatserna under året med julblomma och choklad. Utvalda medlemmar och volontärer 
uppmärksammades för sitt arbete och engagemang: 

• Anneli Berglund, Mattias Berglund och Linda Åsberg har hjälpt till när gården behövt 
en extra hand med att ta hand om sjuka djur, hjälpa till i aktiviteter som ponnyridning, 
Midsommarfirande, utflykter, organisation av helgmatning, och mycket, mycket 
annat... De är en stor inspirationskälla för oss alla! 

• Erica Vidberg uppmärksammades för sitt mångåriga medlemskap i föreningen i 13 år! 
Erica (och hennes familj) har varit enormt aktiva i föreningen i alla dessa år, 

• En ny utmärkelse utdelades, nämligen Årets kaninägare, som tilldelades Elsa Åsberg, 
Motiveringen: ”Elsa är en dedikerad ägare som är intresserad av att sköta sitt djur på 
bästa möjliga sätt och hjälpsam med skötseln av andra djur. En inspirationskälla för 
många av oss!” 

* Gunnesbo 4H höll i Julstöket som var öppet för allmänheten (9/8). Ett 50-tal besökare 
hittade till gården för pyssel och julfika. Carita Vainikka organiserade julpyssel (avgiftsfri 
aktivitet) och gårdens volontärer höll i julcafé. 
 

Våra bidragsgivare under 2017: 

Lunds kommun var under 2017 Gunnesbo 4Hs största bidragsgivare. Det kommunala 
samarbetsbidraget användes först och främst för inköp av material för att bygga om hönshuset 
utomhus, laga staket, och bygga en trappa från kaninstallet ner till hagen bakom. 
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Bland våra sponsorer hade vi Stena Fastigheter, Hörby Bruk, Kraftringen, Studiefrämjandet 
samt Furumacken.  

• Stena Fastigheter har bidragit till sponsring av 4H Squad, ett projekt inriktat till barn 
och ungdomar i närområdet. 4H Squad har varit så framgångsrik att deltagarna själva 
har tagit på sig ansvaret att organisera aktiviteten.  

• Hörby Bruk bidrog men nya skottkärror 2017, speciellt uppskattat har varit de mindre 
skottkärrorna för våra yngre medlemmar och besökare.  

• Vi ingår i Kraftringens Klubbenergi, vilket innebär att föreningen får ett bidrag för 
varje nytt elhandelsavtal där Gunnesbo 4H uppges som Klubbenergi-partner. 

• Samarbetet med Studiefrämjandet har fortsatt under 2017, och gården redovisade 102 
arrangemang, varav 95 uppfyllde kraven för att vara berättigade ekonomisk 
bidrag/lön.  

• Under 2017 bidrog Furumacken i Furulund till gården med avgiftsfritt lån av släp för 
hämtning av foder och spån samt körning till återvinningscentral. 

 

UTVECKLING 
2017 var ett år med tre hårda utmaningar för Gunnesbo 4H: 

• Flera i personalen drabbades av sjukskrivningar och personliga bekymmer vilket 
påverkade den dagliga verksamheten samt övriga i personalen negativt.  

• Flertalet av gårdens djur drabbades av akuta sjukdomar och vi hade ett ovanligt, högt 
antal dödsfall. Detta ledde till nya rutiner ang djurhållning och större ansvartagande av 
anställda och volontärer. 

• Tidslinjen för arbetet med takbytet på gården drog ut på tiden i flera veckor och 
försvårade utvecklingen av aktiviteter och säkerhet på gården. Dessutom drabbades 
gården av vattenskador pga av läckage i taket. 

• Skadedjurinvasionen tvingade till utrymning av hönshuset och karantänisolering av en 
del av våra lokaler. 

Dessa utmaningar har medfört ökade utgifter för Gunnesbo 4H, och även uteblivna inkomster, 
iom att föreningen inte kunnat starta flera av sina planer.  

Vi har däremot sett en förbättring av rutinerna för helgskötare, även om mycket kan 
förbättras. Vi har sett att fler engagerar sig. Detta speglas också i högre besökarantal på 
gården, speciellt på helger när gården drivs helt ideellt.  
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Trots de ekonomiska bakslagen har föreningen lyckats få ett positivt resultat. Detta tack våra 
viktiga inkomstkällor: buruthyrning och passning, ponnyridning, barnkalas samt 
caféförsäljning under Midsommar. 

Detta betyder att föreningen har fortfarande en reserv i kassan (drygt 100 000 kr) som ger oss 
trygghet inför oförutsedda händelser. 

Vi vill fortsätta utveckla gårdens verksamhet utifrån: 

1) Medlemsperspektivet: En meningsfull fritid för barn och ungdomar - gemenskap utan 
prestationskrav.  

2) Medarbetareperspektivet: En god och säker arbetsmiljö för våra anställda och allas 
lika värde på arbetsmarknaden.  

3) Djurperspektivet: God djurhållning. 

4) Samhällsperspektivet: Vi vill erbjuda våra besökare och medlemmar möjligheter att 
bidra till en socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 

5) Det ekonomiska perspektivet: Att säkerställa en sund ekonomisk bas för föreningen 
genom att arbeta systematiskt med 4H företag, sponsorer och projektfinansiering är 
också en viktig målsättning för vår förening. 

 

Vårt focus under 2018 kommer vara att: 

• Fortsättar arrangera våra populära aktiviteter där vuxna och barn/ungdomar kan 
medverka och ta större plats.  

• Uppmuntra till en öppen och transparent dialog med våra anställda samt uppmuntra till 
fortbildning inom djurhållning genom studiebesök  

• Söka mer aktivt samarbete med andra föreningar och samarbetspartner 

• Förbättra kommunikationen med våra medlemmar och besökare 

• Genomföra förbättringar i hönshuset, reparera staket och bygga trappan från 
kaninstallet ner till hagen bakom byggnaden. 

 

Under 2018 förutser vi en del nya utmaningar: 

• Arbetet med fasadrenoveringen av fastigheten kommer att innebära liknande problem 
som dem vi mötte under takbytet. Det är viktigt att föreningen håller en nära 
kommunikation med inblandade aktörer. 
Redan idag känner vi att kommunikationen och samarbetet med våra kontaktpersoner 
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på Lunds kommun, Mats Allinder (enhetschef för Fritid) och Lennart Johannisson, 
fungerar mycket bra. 

• Rekrytera en ny medarbetare som kan komplettera arbetslaget.  

 

 

 

_______________________________                           _______________________________ 
Ort                                                                                    Datum 

_______________________________                           _______________________________ 
Ordförande                                                                       Namnförtydligande 


