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FORSERUMS BRUKSHUNDKLUBB
DAGORDNING ÅRSMÖTE 15 MAJ 2021 KL. 18.30
§1

Mötets öppnande

§2

Fastställande av röstlängden

§3

Val av mötesordförande

§4

Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

§5

Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

§6

Val av rösträknare

§7

Beslut om närvaro- och yttranderätt

§8

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

§9

Fastställande av dagordningen

§ 10

Redovisning av förgående verksamhetsår

§ 11

Fastställande av balans- och resultaträkning

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

§ 13

Beslut om rambudget

§ 14

Val av styrelse

§ 15

Val av revisorer.

§ 16

Val av valberedning

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16

§ 18

Övrigt

§ 19

Mötets avslutande
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Forserums Brukshundklubbs:
styrelse, sektoransvariga, valberedning för verksamhetsåret 2020
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
Stuga/mark

Johanna Strömberg
Eva-Lena Strömberg
Linda Salén
Gudrun Engman
Daniel Mårtensson
Sofie Engström
Carina Nilsson
Cecilia Bernås
Carola Landström

Johanna Strömberg
Johanna Strömberg
Eva-Lena Strömberg
Vakant
Malin Nilsson
Sascha Ingvarsson

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Sascha Ingvarsson
Anna Wareborn
Lars-Erik Swärd
Karin Wahlberg-Johansson

Ing-Marie Johansson
Helen Dellstål
Malin Nilsson
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Forserums brukshundklubbs styrelses
verksamhetsberättelse 2020
År 2020 har varit ett tufft år för klubben på många sätt på grund av Covid-19 och dess många
restriktioner, där vi bla fick starta året med att ställa in alla vårens kurser, Tisdagsträningar och
flertalet planerade tävlingar.
Tack vare att våra fantastiska instruktörer och hjälpinstruktörer efter mycket planering i detta
allvarliga läge ändå kunde genomföra flera kurser under sommaren, under hösten och på detta sätt
mildra skadan ekonomiskt, medlemsmässigt och detta gjorde de på ett mycket coronasäkert sätt.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger exklusive årsmötet och konstituerande
styrelsemöte.
Forserums brukshundklubb har under året arrangerat 1 officiell lydnadstävling där deltagarna i
klasserna startklass och klass 1 deltog i en dubbeltävling.
Klubben anordnade även klubbmästerskap i lydnad, rallylydnad och agility.
Där vi är glada över det stora antalet deltagare som var med och gjorde denna dagen till en mycket
bra och fin dag.
Under året 2020 har klubben ökat från 198st till 227st medlemmar trots covid-19. Det är alltså en
ökning med nästan 15%.
Styrelsen vill passa på att tacka samtliga som med sitt engagemang ställt upp och gjort klubbens
verksamhet möjlig.
2020 har varit ett mycket annorlunda år där man verkligen har behövt hjälpas åt.
Vi hoppas att 2021 ska bli ett mer aktivt och givande år både träning och tävlingsmässigt.
Styrelsen för Forserums Brukshundklubb 2020 tackar för visat förtroende.
Johanna Strömberg

Gudrun Engman

Eva-Lena Strömberg

Linda Salén

Carina Nilsson

Sofie Engström

Daniel Mårtensson
Cecilia Bernås

Carola Landström

Vid årsmötet kommer det att finnas ett underskrivet exemplar
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Rallylydnadssektorns verksamhetsberättelse 2020
På grund av Covid-19 o restriktionerna så var vi tvungna att ställa in vårens två
planerade och fulla rallylydnadskurser men kunde genomföra flera rallylydnadskurser
under hösten. Detta i både nybörjarklass och avancerad/mästarklass.

Rallylydnadssektorn
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Tävlingssektorns verksamhetsberättelse 2020
Klubben har haft 1st dubbel lydnadstävling i startklass och klass 1.

Däremot så fick vi ställa in de andra planerade tävlingarna pga Covid-19 och dess
restriktionerna.
Vi hade ändå tur att vi kunde genomföra klubbmästerskap i lydnad, rallylydnad och
agility med ett stort deltagarantal i alla grenarna.
Vi har haft god hjälp av våra funktionärer, utbildade likväl outbildade.

Tävlingssektorn
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HUSsektorns verksamhetsberättelse 2020
Vi fick tyvärr ställa in alla vårens kurser pga Covid-19 och dess restriktioner vilket
var mycket tråkigt både ekonomiskt och med tanke på hur mycket planerande/jobb
mm som ligger bakom en kurs.

Men tack vare våra instruktörer och hjälpinstruktörer så kunde vi under sommaren
och hösten ändå genomföra 14 kurser och detta mycket säkert och bra sätt.

Hussektorn

8
Agilityssektorns verksamhetsberättelse 2020
Agilitysektorn har under året 2020 varit vilande.

Agilitysektorn
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Kökssektorns verksamhetsberättelse 2020
Köket har inte varit så aktivt som tidigare år iom att vi fick ställa in mycket av årets
kurser, träningar och tävlingar under året 2020 på grund av covid-19 och de
restriktioner som varit.
Köket har varit stängt på tävlingar och kurser. Tävlande och kursdeltagare har tagit
med eget fika då det inte varit förenligt med smittorisken.
Däremot har det hela tiden funnits enklare fika för funktionärer, instruktörer mm.

Kökssektorn
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Stuga/mark verksamhetsberättelse 2020
Under året har 2st städdag anordnats med bra uppslutning av medlemmar. Under
dessa tillfällen rensades området runt klubben upp och snyggades till.
Gräsklippningen har fungerat väldigt bra och vi hoppas att det fortsätter så.
Klubben har även fått upp nya, mycket bra och mer ekonomiska lampor på båda
planerna vilket är mycket uppskattat.

Stuga/mark
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Resultatrapport
Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Kan rekvirera från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Balansrapport
Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Kan rekvirera från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Resultatbudget
Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Kan rekvirera från kassören: kassor@forserumsbk.se
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Rambudget
Forserums Brukshundklubb
Verksamhetsåret 2021 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren.
Under kommande året hoppas klubben på att få jobba för att hålla lydnadstävlingar,
rallylydnadstävlingar.
För att klubben ska ha möjlighet till att hålla de tävlingar vi önskar hoppas vi på
minskade restriktioner.
Styrelsen verkar för vidareutvecklingen av klubbens tävling och
utbildningsverksamhet för att på så sätt få nya medlemmar till klubben.
Klubben jobbar för att få våran fria träning att vara lika omtyckt eller mer än
föregående år. Och på så sätt inspirera nya tävlings och träningsekipage i dem olika
grenarna.
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Styrelsens verksamhetsplan 2021
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 sig vidare inom de olika hundsporterna.
Klubben jobbar för att under året få hit olika föreläsare inom hundverksamheten.
Styrelsen tar tacksamt emot förslag på olika föreläsare, önskemål mm.

Styrelsen
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Rallylydnadssektorns verksamhetsplan 2021
Rallylydnadssektorn har planer på att anordna kurser i alla klasserna både till våren
och till hösten.
Vi hoppas att vi kan genomföra de tävlingar vi planerar att ha under året och hoppas
på många deltagare.
Vi hoppas på att kunna utbilda skrivare och sekreterare till rallylydnaden då det
behövs till våra tävlingar.
Tanken är även att vi kommer att bygga rallylydnadsbanor och då främst i
nybörjarklassen på våra fria träningar på Tisdagarna så att våra medlemmar kan få
prova på och även få hjälp där.
Vi jobbar på att försöka få fler medlemmar aktiva inom tävlandet.

Rallylydnadssektorn
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Tävlingssektorns verksamhetsplan 2021
Vi i sektorn hoppas att vi kan planerar att ha lydnadstävlingar till hösten.
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 2021 trots covid-19.
Tävlingssektorn
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HUSsektorns verksamhetsplan 2021
Hussektorns planer för 2021 är att jobba för en aktiv och trevlig klubb.
Vi har många kurser och aktiviteter planerade inför hösten som tex:
Rallylydnadskurs
Valpkurs
Unghundskurs
Aktiveringskurs
Lydnadskurs

HUSsektorn
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Agilitysektorns verksamhetsplan 2021

Under slutet av 2019 tackade vår sektorsansvarig för sig och ställde sin plats till
förfogande för någon ny som vill ta över det sammankallande ansvaret.
Sektorn har ännu inte återhämtat sig, men klubben hoppas på förändring och att det
finns medlemmar som är villiga att ställa upp och kan få mer liv i sektorn.
Under våren 2021 har klubben planer på att hyra in en agilityinstruktör som ska
genomföra två kurser och klubben hoppas att intresset fortsätter så vi kan anordna fler
agilitykurser.

Agilitysektorn

20
Kökssektorns verksamhetsplan 2021

Planen för 2021 är att köket ska kunna tillhandahålla enklare fika på ett säkert sätt.

Kökssektorn
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Stuga/marks verksamhetsplan 2021
Vi planerar minst två städdagar under året, en på våren och en på hösten.
Det behövs fler frivilliga som kan tänkas hjälpa till med olika saker inom sektorn.
Vi ska få upp skylt till klubbens ekipage, så vi kan få upp alla tävlande/tränande.
Vi ska fortsätta hålla gräsklippningen lika bra som föregående år.

Stuga/mark
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Rallylydnadssektorns budget 2021.
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

2st tävlingar utomhus

2st x 4550kr = +9100kr

2st tävlingar under 2021 ger:

9 100,00 kr

Inköp under 2021:
Rallylydnadshinder

-3 500,00 kr

Övrigt: (Banband, Papper, Laminatpapper, Frestelser, -1 000,00 kr
mm.)
Totalt: -1000 kr

2 tävlingar:

Utgifterna:

9 100,00 kr

-4 500,00 kr

Titelrosetter: 20st x 120kr
2 400,00 kr
= +11500

kr

Totalt: 11500 kr - 4500kr = +7000

Rallylydnadssektorn

kr
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Tävlingssektorns budget 2021.
4st tävling Utomhus FBK

4st domare = 50st deltagare

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

30st x 150kr = 4500kr
20st x 250kr = 5000kr

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

70kr x 30st = -2100kr
85kr x 20st = -1700kr

Arvode 500kr+300 = 800kr

2st x 500kr = -1000kr

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

2st x 555 = -1110kr

Inkomster: 9500kr

Utgifter: -5910kr

Inköp under 2020:
Priser

30st x 30kr = -900kr

TOTALT:
9 500,00 kr
9500kr – 6810kr = +2690kr

Tävlingssektorn

-6 810,00 kr
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HUSsektorns Budget 2021
Inkomster

Utgifter

Kursavgifter 40 000kr vår
Kursavgifter 40 000kr höst

Inhyrd instruktör: -10 000kr

Utbildning: -5000kr / st
4st x 5000kr = -20 000kr

80 000,00 kr

Totalt: 80 000kr – 30 000kr =

-30 000,00 kr

50 000kr.

ca60deltagare = 40 000kr vår
ca60deltagare = 40 000kr höst
Ej räknat med medlemsavgifterna.

HUSsektorn
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Agilitysektorns Budget 2021
Budget agilitysektorn 2021
Inkomst 0 kr
Utgifter - 15 000 kr reperation av agilityhinder
Resultat -15 000 kr

Agilitysektorn
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Valberedningens förslag 2021

Ordförande

Johanna Strömberg

omval 1 år

Vice ordförande

Eva-Lena Strömberg

omval 2 år

Kassör

Gudrun Engman

omval 2 år

Sekreterare

Sascha Ingvarsson

fyllnadsval 1 år

1:a ledamot

Sofie Engström

1 år kvar

2:a ledamot

Carina Nilsson

omval 1 år

3:e ledamot

Julia Johansson

nyval 2 år

1: a suppleant

Cecilia Bernås

1 år kvar

2: a suppleant

Sara Johansson Bladh

nyval 2 år

Revisor

Annelie Carlsson

nyval 1 år

Revisor

Karin Nygren Kind

nyval 1 år

Revisorsuppleant

Lars-Erik Swärd

omval 1 år

Revisorsuppleant

Karin Wahlberg-Johansson

omval 1 år

Valberedning (sammankallande) Vakant

nyval 1 år

Valberedning ledamot

1 år kvar

Valberedning ledamot

Malin Nilsson
Vakant

omval 1 år

