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Dagordning årsmöte Forserums Bk
2019-02-19
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
16. Val av valberedning enligt § 10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 12.
19. Övrigt.
20. Utdelning av priser.
21. Mötets avslutande
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Forserums Brukshundklubbs:
styrelse, sektoransvariga, valberedning för verksamhetsåret 2018
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
1:a ledamot
2:a ledamot
3:e ledamot
1:a suppleant
2:a suppleant
Sektorsansvariga
Rallylydnadssektor
Tävlingssektorn
HUSsektorn
Agilitysektorn
Kökssektorn

Johanna Strömberg
Evelin Carnklev
Evelina Sandblom
Eva-Lena Strömberg
Desirée Sesö
Ulrica Carlsson
Emma Swärd
Carola Landström

Johanna Strömberg
Johanna Strömberg
Eva-Lena Strömberg
Sara Granborg
Malin Nilsson

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Ann Åsberg
Marie Nordqvist
Lars-Erik Swärd
Karin Wahlberg-Johansson

Malin Nilsson
Helen Dellstål
Helene Sesö
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Forserums brukshundklubbs styrelses
verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger. Därutöver har 2
medlemsmöten genomförts.
Forserums brukshundklubb har under året arrangerat 1 officiell lydnadstävling, 2
officiella rallylydnadstävlingar, 1 officiell agilitytävling samt även klubbmästerskap i
lydnad, rallylydnad och agility.
Styrelsen vill passa på att tacka samtliga som med sitt engagemang ställt upp och
gjort klubbens verksamhet möjlig.
Vi hoppas att 2019 ska bli lika intressant och givande.

Styrelsen för Forserums Brukshundklubb 2018 tackar för visat förtroende.
Johanna Strömberg

Evelina Sandblom

Evelin Carnklev

Eva-Lena Strömberg

Desirée Sesö

Ulrica Carlsson

Emma Swärd

Carola Landström

Vid årsmötet kommer det att finnas ett underskrivet exemplar
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Rallylydnadssektorns verksamhetsberättelse 2018
Rallylydnadssektorn har i år haft flera tävlingar i de 4 olika klasserna och även haft
flera kurser både på våren och hösten. Detta i både nybörjarklass och
fortsättningsklass.
Det har även funnits olika rallylydnadsbanor uppbyggda på våra Onsdagsträningar, så
alla medlemmar har kunnat få prova på och sektorn har även funnits på plats för hjälp
mm.
Rallylydnadssektorn tackar alla funktionärer. Utan alla er så blir det omöjligt att
anordna tävlingar.

Rallylydnadssektorn
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Tävlingssektorns verksamhetsberättelse 2018
Klubben har haft 1 lydnadstävling och 2 rallylydnadstävlingar.
Höstens spårtävling i Appellklass torkade bort och så även våra marker.
I Augusti anordnades Augustikannan på Huskvarna HHK och där deltog vi med ett
duktigt lag.
Vi har även haft klubbmästerskap i lydnad, rallylydnad och agility med ett stort
deltagarantal i alla grenarna.
Vi har haft god hjälp av våra funktionärer, utbildade likväl outbildade.

Köket har varit en stor del på våra tävlingar och för detta har vi
fått mycket positivt beröm för maten.

Tävlingssektorn
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HUSsektorns verksamhetsberättelse 2018

Under 2018 har Forserums bk haft många kurser (21 st) o nästan dubblerat antalet
deltagare mot vad vi planerade för.
Vi har även skickat 7 personer på studiefrämjandets L1 utbildning o 4 av dessa på
grundmodulen.
2 av dessa har även påbörjat sin ALI-utbildning till SBK-allmänlydnadsinstruktörer.

Kurser 2018
valpkurs, både vår o höst
unghundskurs, både vår o höst
lydnadskurs, både vår o höst
nosework, 1 helg både vår o höst
spårkurs, både vår o höst
rallylydnadskurser nybörjare/fortsättning, både vår o höst
agilitykurs nybörjare
aktiveringskurs, både vår o höst
valpträffar sommaren 2018
nyårspromenad

Vi har även haft ett stort deltagande på våra Onsdagsträningar.
Allt detta (25 st), kurser/aktiviteter är inskickat till studiefrämjandet o är klart.

Hussektorn
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Agilityssektorns verksamhetsberättelse 2018
Vi har under året arrangerat en dubbel klass 1-tävling. Tävlingen flöt på bra tack vare
vår engagerade agilitysektor som lyckades få ihop ett glatt gäng funktionärer o
genom hårt arbete mycket och fina priser. Vi har fått mycket beröm och ett rejält klirr
i kassan. Stort tack till alla som på något vis hjälpt till!
Under våren startade Susanna en agilitykurs för nybörjare. Sedan fortsatte Malin och
Ingegerd i höstas att drilla våra kommande agilityekipage.
Bra jobbat tjejer! Många nöjda kursare!
Vi har arrangerat Höglands Cupen vid två tillfällen och detta året var det vår tur att
fixa avslutningsfesten. Så en fredagskväll träffades alla deltagare i vår klubbstuga.
Vi åt gott, delade ut priser och hade det trevligt.

Agilitysektorn
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Kökssektorns verksamhetsberättelse 2018
Köket har under 2018 fungerat bra under tävlingar och kurser. Vi har hjälpt varandra
under tävlingar och varje kursledare har ansvarat för sin kurs vad som ska ingå i
kursen (fika) och vad som handlas.
Vi har handlat in från Torebrings och det fungerar bra, snabbt och inga problem. Sen
har vi handlat på Willys och konsum.
Swish-kontot har gjort att vi inte har behövt hantera så mycket kontanter. Det funkar
bra för kunderna som inte alltid har kontanter med sig.
Utgifter ca 17 000 kr
Torebrings -14 708 kr (kakor, dricka, tallrikar, kaffemjölk m.m.)
Butik är ca: -2000 kr (Kaffe, tävlingsmat)
Kökssektorn
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Stuga/Marks verksamhetsberättelse 2018
Vi tackar alla som har hjälpt oss under året med skötsel av gräsplanerna och tagit
hand om stugan.
Vi tackar även för hjälpen med uppfräschningen inne i klubbstugan.
Vi har under året bytt blad på gräsklipparen så att det kan hållas fint på klubben.
I övrigt har vi inte hunnit med det vi planerade för 2018 pga brist på frivilliga.
Styrelsen, då sektorn är vilande för tillfället.

11

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Kan rekvireras från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Kan rekvireras från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Resultatbudget
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Kan rekvireras från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Rambudget
Forserums Brukshundklubb
Verksamhetsåret 2019 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren.
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Styrelsens verksamhetsplan 2019

Vi vill fortsätta att arbeta för en positiv medlemsutveckling inom vår klubb, inspirera
och ge våra instruktörer möjligheten till att utvecklas och vi hoppas även kunna locka
fler medlemmar till att utbilda sej vidare inom de olika hundsporterna.

Styrelsen
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Rallylydnadssektorns verksamhetsplan 2019
Rallylydnadssektorn har planer på att anordna nybörjarkurser och fortsättningskurser
både till våren och till hösten.
Det är planerat att anordna 1 dubbel Nybörjarklass och 1 dubbel Avancerad klass
Lördagen den 15 Juni i vår och det planeras även för liknande tävling till hösten.
Vi kommer även att utbilda 1 Rallylydnadsinstruktör till våren.
Tanken är även att vi kommer att bygga rallylydnadsbanor och då främst i
nybörjarklassen på våra fria träningar på Onsdagarna så att våra medlemmar kan få
prova på och även få hjäp där.

Rallylydnadssektorn
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Tävlingssektorns verksamhetsplan 2019
Vi i sektorn planerar att ha 1 dubbel lydnadstävling i Startklass i april och 1 dubbel
rallylydnadstävling i juni med klasserna Nybörjare och Avancerad.
I augusti planerar vi att anordna 1 spårtävling i Lägre klass.
I september planerar vi att anordna 1 dubbel lydnadstävling i både Startklass o Klass
1.
Tävlingssektorn hoppas och önskar att vi får fortsatt fantastisk hjälp av våra
funktionärer även detta år.
Vi ser fram emot många tävlande och ett mycket bra 2019.
Tävlingssektorn
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HUSsektorns verksamhetsplan 2019
Hussektorns planer för 2019 är att jobba för en aktiv och trevlig klubb.
Vi planerar att utbilda en ny rallylydnadsinstruktör under våren och då behovet av
skrivare till rallylydnaden behövs det med, så kommer även skrivare utbildas under
året.
Vi har några blivande allmänlydnadsinstruktörer som går sin utbildning och ser fram
emot att de blir klara med detta och kan starta sina första kurser.
Vi planerar att starta upp vår fria träning på Onsdagarna i Mars eller så snart snön
släpper och vi hoppas att den blir lika välbesökt som 2018.
Vi har många kurser och aktiviteter planerade inför våren som tex:
Rallylydnadskurs nybörjare o fortsättning
Valpkurs
Unghundskurs
Aktiveringskurs
Allmänlydnadskurs
Spårkurs
Parkourkurs
Balansbollskurs
Utställningskurs
Det är även planerat att ha en Inför ditt hundköps infokväll..
Till sommaren är det planer på att anordna lite valpträffar mm och till hösten så är
planen att kunna starta ännu fler kurser och aktiviteter..

HUSsektorn
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Agilitysektorns verksamhetsplan 2019
Vi kommer arrangera en agilitytävling under hösten.
Under året kommer Höglands Cupen arrangeras två gånger på vår klubb.
Vi planerar att strukturera vår öppna träning i agility.
Våra hinder behöver fräschas upp. Hinderbommar o slalompinnar behöver ny färg.
Vi behöver komplettera med nya tunnlar o tunnelhållare eftersom vi har för få o
någon gått sönder.
Agility som hundsport kräver utrustning som är av toppklass. Dåliga hinder betyder
att inga tävlande kommer på de tävlingarna.
Containern där vi förvarar våra hinder behöver rustas upp med bland annat lampor o
hängare till tunnlar.
Vi önskar hyra Fredstorps hundhall för agilityträning vid tre tillfällen.
Vi planerar en aktivitet för våra medlemmar i agilitysektorn, som en morot för fortsatt
arbete för agilityn i vår klubb.

Agilitysektorn
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Kökssektorns verksamhetsplan 2019
Planen för 2019 är att det ska flyta på lika bra om inte bättre. Vi har många kurser
precis som 2018.
Vi har kurser och tävlingar till våren och hösten som ska inhandlas och planeras inför.
Köket/cafet är öppet som innan under kurser, träningar och tävlingar som föregående
år. Räknar på att det kommer bli ungefär samma utgifter med kakor, kaffe och drickor.
Fika - 18 000kr
Kökssektorn
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Stuga/Marks verksamhetsplan 2019
Vi planerar att anordna ett par träffar där vi städar, målar och rustar upp stugan och
anläggningen.
Inför sommaren hoppas vi att frivilliga vill ställa upp och hjälpa oss att klippa gräset
på appellplanerna och trimma kanterna så vi får det fint inför kurser och tävlingar.
Vi planerar att rusta upp ”stegen” på appellplanen och även att sätta upp ett plank
med spegel för träning/tävling.
Vi behöver kolla över vattenkvalitén.
Så vi har en del tankar och idéer för 2019 och hoppas att vi får fler intresserade för
sektorn.
Styrelsen, då sektorn är vilande för tillfället.

22

Rallylydnadssektorns budget 2019
1 st tävling Utomhus FBK

2st domare = 100st deltagare

Anmälningar á 150kr

100st x 150kr = 15000kr

Registreringsavgifter
35kr + 35kr = 70kr/deltagare

70kr x 100st = -7000kr

Arvode 500kr+300 = 800kr

2st x 800kr = -1600kr

Resor 25mil x 2 = 50mil
18,50kr/mil

2st x 50milx18,50kr = -1850kr

Inkomster: 15 000kr

Utgifter: -10 450kr

Totalt:
15 000kr – 10 450 kr = +4550kr
3st tävlingar utomhus

3st x 4550kr = +13 650kr

Tre tävlingar under 2019 ger:

13 650,00 kr

Inköp under 2019:
Titelrosetter (till försäljning)

-6 000,00 kr

Priser

100st x 30kr = -3000 kr

Övrigt: (Banband, Papper, Laminatpapper,
Frestelser, mm.)

-500,00 kr

Funktionärsbelöning

-500,00 kr
Totalt: -10 000 kr

3 tävlingar:

Utgifterna:

13 650,00 kr

-10 000,00 kr

Titelrosetter: 60st x 120kr

Titelrosetter: 60st x 100kr

7 200,00 kr

-6 000,00 kr

= +20 850 kr

= -16 000 kr

Totalt: 20 850 kr -16 000kr = +4850 kr

Rallylydnadssektorn
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Tävlingssektorns budget 2019.
6st tävling Utomhus FBK

4st domare = 50st deltagare

2st start och 2st start + 2st klass 1
Anmälingar á
Startklass – 150kr
Klass 1 - 250kr

60st x 150kr = -9000kr
20st x 250kr = -5000kr

Registreringsavgifter
35kr + 35kr = 70kr/deltagare (startkl)
35kr + 50kr = 85kr/deltagare (klass 1)

70kr x 60st = -4200kr
85kr x 20st = -1700kr

Arvode 500kr+300 = 800kr

4st x 500kr = -2000kr

Resor 15mil x 2 = 30mil
18,50kr/mil
30mil x 18,50kr = 555kr/domare

4st x 555 = -2220kr

Inkomster: 14 000kr

Utgifter: -10 120kr

Inköp under 2019:
Priser

30st x 30kr = -900kr

Funktionärsbelöning

-500,00 kr

Redskap

-2 000,00 kr

TOTALT:
14 000,00 kr

-10 120,00 kr
-3 400,00 kr
Totalt: -13 520kr

14 000kr – 13 520kr = +480kr

Tävlingssektorn
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HUSsektorns Budget 2019
Inkomster

Utgifter

Kursavgifter 65 600kr vår
Kursavgifter 65 600kr höst

Föreläsningar: -2000kr

Utbildning: -2000kr / st
4st x 2000kr = -8000kr

131 200,00 kr

-10 000,00 kr

Totalt: 131 200kr – 10 000kr = + 121 200kr.
Kurser:

Valp/Grund 750kr
Unghundskurs 950kr
Aktiveringskurs 950kr
Fortsättning 950kr
Rallylydnad Nybörjare/Fortsättning 950kr
Agility 750kr
Valpagility 750kr
Lydnadskurs 950kr
Spårkurs 750kr
Utställningsträning 450kr

ca 8st deltagare = 6000kr
ca 8st deltagare = 7600kr
ca 8st deltagare = 7600kr
ca 8st deltagare = 7600kr
ca 8st deltagare = 7600kr
ca 8st deltagare = 6000kr
ca 8st deltagare = 6000kr
ca 8st deltagare = 7600kr
ca 8st deltagare = 6000kr
ca 8st deltagare = 3600kr

80deltagare = 65 600kr vår
80deltagare = 65 600kr höst
Utbildningen är till 4st blivande instruktörer, en kurs som heter Grundmodulen.
131 200kr – 10 000kr = +121 200kr

Ej räknat med medlemsavgifterna.

HUSsektorn
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Agilitysektorns Budget 2019

+Tävling 25 000 kr
-Tunnlar 10 000 kr
-Tunnelhållare 4 000 kr
-Hallhyra 1 200 kr
-Diverse container 2 000 kr

Agilitysektorn
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Valberedningens förslag 2019

Ordförande

Johanna Strömberg

omval 1 år

Vice ordförande

Eva-Lena Strömberg

nyval 2 år

Kassör

Gudrun Engman

nyval 2 år

Sekreterare

Evelin Carnklev

1 år kvar

1:a ledamot

Daniel Mårtensson

nyval 2 år

2:a ledamot

Desirée Sesö

1 år kvar

3:e ledamot

Ulrica Carlsson

omval 2 år

1: a suppleant

Elin Pommer

fyllnadsval 1år

2: a suppleant

Carola Landström

omval 1 år

Revisor

Sascha Ingvarsson

nyval 1 år

Revisor

Anna Wareborn

nyval 1 år

Revisorsuppleant

Lars-Erik Swärd

omval 1 år

Revisorsuppleant

Karin Wahlberg-Johansson

omval 1 år

Valberedning sammankallande Malin Nilsson

omval 1 år

Valberedning ledamot

Helen Dellstål

1 år kvar

Valberedning ledamot

Helene Sesö

omval 1 år
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