Välkommen till årsmöte

Lördag 25 februari kl 18.00 i klubbstugan

VÄLKOMNA!

/Styrelsen
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2017
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordning.
9. Genomgång av
a. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte
b. balans- och resultaträkning
c. revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispositioner av
vinst eller förlust
(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta).
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta).
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan (mål)
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmaste följande verksamhetsåret
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet och ekonomi.
13. Beslut i ärendet enligt punkt 12.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
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15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
a) ordförande i styrelsen (1 år)
b) kassör i styrelsen (2 år)
c) ledamot i styrelsen (2 år)
d) ledamot i styrelsen (2 år)
e) suppleant i styrelsen (2 år)

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
17. Val av valberedning enligt § 10. (Tre ledamöter varav en sammankallande samt
en suppleant).
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12.
20. Utdelning av vandringspriser, uppvaktningar och avtackningar
21. Mötet avslutas
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2016
*************************************************************************************************
Styrelsen verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Eva Svensson
Marie Eriksson
Lotta Axelsson
Ulrica Svensson
Jan Holm
Nina Ellhage
Ronja Svensson
Karin Hernborg
Lars Lagerlöf

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt 2 protokollförda
klubbmöten.
Årsmötet hölls i år den 25 februari och leddes av Kikki Granholm med 41 medlemmar
närvarande.
Sportlovsaktiviteter för skollediga ungdomar lockade ca 50 personer till vår klubb.
Dessa fick prova på fyra olika hundaktiviteter och serverades varm choklad, kaffe,
saft och bullar.
Styrelsen har tillsatt sammankallande till samtliga grupper och kommittéer, ansvaret
för PR flyttades från aktivitetskommittén till styrelsen. Även utsett en representant,
Ronja Svensson, som ansvarar för samarbetet mellan Studiefrämjandet och
Lidköpings Brukshundsklubb.
Under våren inbjöds samtliga grupper och kommittéer till ett möte vars syfte var att få
igång samtal och samarbete om aktiviteter mellan dessa. Samt att förmedla
styrelsens förväntningar.
Inskaffat och monterat kod-lås på klubbstugan.
Representanter från styrelsen har varit med på distriktets årsmöte i Mullsjö,
ordförandekonferens i Falköping och distriktsmöte i Skövde. SBK kallade till möte,
”fira 100 år 100 000 medlemmar” i Skövde, där representanter från styrelsen också
närvarade.
Deltog på Må bra dag i Lidköping, med rasparad och prova på aktivitet.
Under året påbörjades även ett samarbete med Götene Brukshundsklubb.
Sökt bidrag och stipendier, skaffat Swish, städat och rensat dokument och saker på
kontoret och i förrådet.
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Bjudit in Studiefrämjandet och Missing people som informerat om sin verksamhet
samt haft vår sponsor 650p p plats för försäljning.
I samarbete med studiefrämjandet erbjudit kurs i HLR och HLR-D.
Styrelsen har samarbetat med övriga grupper angående t ex KM-fest och lusse-fika,
där klubbens medlemmar samlande in 2390kr till ”Hundsportens insamling till
Musikhjälpen”.
Har haft kontakt med berörda parter angående väg, avlopp mm.
Informerat lokalmedia om olika aktiviteter på klubben.
Har under hösten förhandlat med kommunen att få arrendera ladan för att få tillgång
till inomhusträning och fått ett positivt besked på detta. LBK får arrendera ladan till en
kostnad av 1000 kr/år.
Delat ut julblommor till de fyra närmsta grannarna och de markägare som vi lånar
mark av vid tävlingar.
Stund med hund har haft 19 tillfällen då medlemmar ur klubben har gjort besök på
äldreboende och träffat ca 130 boende.
Klubbens ekonomi är mycket god. Årets överskott är 2957 kronor och
kassabehållningen 2016-12-31 är 215 927 kr.
Den 31/12 2016 hade Lidköpings brukshundklubb totalt 260 medlemmar, varav 20
ungdomsmedlemmar (Sveriges hundungdom) och 25 familjemedlemmar.
Åldersfördelningen på klubbens ordinarie medlemmar ser ut som följer:
ÅLDER
ANTAL
0 - 19
1 st
20 - 29
24 st
30 - 39
35 st
40 - 49
46 st
50 - 59
45 st
60 - 69
45 st
70 – 79
20 st
Ungdomsmedlemmar registreras utan personnummer, och finns därför inte med i
åldersförmedlingen.
PR
Vi har haft fortsatt samarbete med följande sponsorer samt medlemsrabatter
t o m 2016-12-31;
 Skara Hästsport – sponsrat med priser till varje officiell tävling i lydnad och
bruks samt inofficiella agilitytävlingen till ett värde av ca 600kr/tävling. Alla
medlemmar får 10 % rabatt på hela hundsortimentet samt 5 % rabatt på
hundfoder vid köp i butiken.
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650p.se – sponsrat med priser till vår elitspårtävling samt söktävling till ett
värde av ca 1000kr sammanlagt. Alla medlemmar får 10 % rabatt vid köp i
butiken.
Staples i Lidköping – sponsrat med priser till lydnad-, bruks- och
agilitytävlingar samt KM-dagen. Alla medlemmar får 10 % rabatt på
sortimentet i butiken i Lidköping.

Hemsidan har under hela året skötts av Marie Eriksson.

*************************************************************************************************
Tävlingsgruppens (inkl. tjänstehund) verksamhetsberättelse 2016
Tävlingsgruppen har under året bestått av:
Tommy Granholm, gruppledare
Marie Eriksson, sekreterare
Jessica Lenntun
Tommy Johansson
Jan Holm
Per Gunnar Lindahl
Mattias Gustafsson
Gruppen har haft fyra möten under året.
Följande tävlingar har arrangerats 2016;
 Lägre- och högre klass spår (6 startande)
 Elitspår (6 startande)
 Två lydnadsklasstävlingar klass 1-elit, en i maj (22 startande) och en i
november (20 startande)
 Appellspår och sök (2 startande)
 Sök lägre-elit (6 startande)
Vid lag-DM i lydnad på Falbygdens Brukshundklubb representerades Lidköping av
Marie Eriksson/Missi, Emma Hansson/Texas och Pernilla Johansson/Simsåån.
Lagledare var Fredrik Jonsson och Lidköping kom på tredje plats av fyra startande
lag. Bästa individuella resultat med en genomsnittspoäng på 9,575 blev Pernilla
Johansson och Simsåån.
Vid lag-DM i bruks på Tidaholms Brukshundsklubb deltog Svante Olausson/Dusty,
Tommy Johansson/Pelle, Nadine S Fasth/Emo samt lagledare Mattias Gustafsson.
Laget blev trea av fem startande lag.
Tillsammans med rallygruppen, agilitygruppen och aktivitetskommitéen anordnades
en gemensam klubbmästardag den 11:e september som avslutades med fest på
kvällen.
Klubbmästare i lydnad blev Svante Olausson och Dusty. Debutantklassen vanns av
Camilla Remgård och Bella.
Klubbmästare i bruks blev Tommy Granholm och Moses.
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Den 8:e oktober besökte Kjell och Lillemor Edström klubben för att på igenom de nya
Lydnadsreglerna som började gälla 2017-01-01.
Jan Holm har utbildat sig till 1B-domare i bruks.
Vår satsning på lokala tävlingsträningar med kommendering en gång/månad har
fortsatt.
Klubbens utbildade domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare har närvarat vid
de utbildningsdagar som distriktet arrangerat infört 2017 års regeländringar.
Vandringspris 2016
Atos vandringspris för Årets bästa hund i lydnad tillfaller Maria Ivarsson och Voodoo.
Olivers vandringspris för Årets bästa hund i Bruks, ingen ansökan. Texas
vandringspris till årets bästa hund i appellklass, ingen ansökan.

*************************************************************************************************
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2016
Genom officiella tävlingar IPO-R har klubben idag 5st ekipage godkända för
Räddningstjänsten Västra Skaraborg.
Klubben genomförde ett internationellt IPO-R prov i ruinsök 7-8maj med 1 startande i
A-klass och 11 startande i B-klass.
I årets SM var två tävlande med från klubben som ställde upp i både Ruinsök och
Ytsök, det var Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda och Svante Olausson
med Terahof Don Juan
Årets Lag-VM i IPO-R avgick i Craiova, Rumänien, I det svenska Ruinsökslaget
fanns Lotta Haage som lagledare, Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda och
Svante Olausson med Terahof Don Juan, Laget kom på en hedrande 4:e plats av 7
lag.
Martin Lööf från klubben har under året utbildats centralt till Provledare i IPO-R och
blivit godkänd i domarutbildningen för IPO-R.
Vandringspris 2016
Priset som Årets IPO-R hund tilldelas Anders Haage och Zelda. Då Anders och Zelda
mottager priset för tredje året i rad, tillfaller det dem för gått och de instiftar ett nytt
vandringspris för 2017.

*************************************************************************************************
Rallylydnadsgruppens verksamhetsberättelse 2016
Rallygruppen har under 2016 bestått av Ronja Svensson, Fredrik Jonsson, AnnaKajsa Klarin, Cecilia Jonsson och Teija Skoglund
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Våra onsdagstävlingar har fortsätter som tidigare. Vi upplever att det blir fler och fler
som tränar och tävlar i klubben.
Den 16/2 var det sportlovsaktiviteter, Fredrik Jonsson var med från rallyn och
instruerade ungdomarna. Det var uppskattat.
2/4 startade årets första kurs med 9 deltagare upp, flera av dom finns aktiva i klubben
idag. Jätteroligt!
Vi hade också en kortkurs (2 dagar) med inriktning på tävling. Vi fick toppen feedback från deltagarna och känner oss taggade för en ny omgång.
10/9 var det KM. Där vinst med domarens val med 100 poäng blev Emma Hansson
och Texas. På andra plast, också med 100 poäng blev Ulrika Münz och Sally, 3:a
Malin Palm Friberg och Ådi, 99 poäng.
Flera medlemmar har fått titlar under året men framförallt flera som debuterat och
visat glädje på banorna, härligt!

Vandringspris 2016
Priset som Årets hund i rallylydnad går till Fredrick Jonsson och Wilma.

*************************************************************************************************
Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2016
Utbildningssektorn har under 2016 bestått av Lotta Haage, Camilla Remgård och
Helena Johansson
Utbildningsgruppen har tillsammans med våra instruktörer anordnat följande kurser:
Tre grundkurser/valpkurs, en grundkurs och en tävlingskurs i rallylydnad. En
aktivitetskurs och en klick- och trickkurs. En grund-, en fortsättning- och en
tävlingskurs i agility. En allmänlydnadskurs och en pågående spårkurs. Sammanlagt
12 kurser.
Gruppen har gett premier till de instruktörer som haft kurs under året.

*************************************************************************************************
Agilitygruppens verksamhetsberättelse 2016




1 maj hade vi en prova-på-agilitydag på klubben. Vi gjorde reklam för det via
Facebook och hemsidan och det kom ett gäng på 6-7 ekipage. Det blev en
lyckad förmiddag med agility.
8 maj hade vi agilityuppvisning på invigningen av Lantgården i Lidköping. Det
var mycket uppskattat och väldigt roligt!
24 maj arrangerade vi en deltävling i nybörjarcupen i agility. 14st ekipage
tävlade varav 4st var Lidköpingsekipage. Stort grattis till Sofie Johansson och
April som både vann hoppklassen och agilityklassen i large och stort grattis till
Joeline Nielsen och Honey som vann agilityklassen och kom två i hoppklassen
i medium.
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10 september avgjordes KM i agility på klubbens KM-dag. I small vann Anita
Pettersson & Ella. I Medium vann Anna-Kajsa Klarin & Wamos och i Large
vann Frida Remgård och Moje.
18 september hade vi vår inofficiella agilitytävling ”Jyckebohoppet”. Det blev
en lyckad dag med ca. 100 starter totalt där många Lidköpings-ekipage stod
på prispallen.
25 september var det dags för DM på Götene BK. Individuellt så lyckades två
small-ekipage bäst. På andra plats kom Nadine S Fasth & Ru och 3:a blev
Ylva Djerf & Cisco. Lidköping hade två lag med och det blev en 9:e plats för
laget ”Snabba tassar” och en 11:e plats för laget ”Se upp för dårarna” av totalt
19 lag.
Vi har haft två träningsdagar i veckan där vi träffats och tränat tillsammans,
torsdagar och söndagar.
Vi har fått ut flera nya ekipage på tävlingsbanorna. Klubbens tävlingsekipage
har både plockat pinnar och flyttat upp sig i klasser
Anita Pettersson & hennes hund Ella har deltagit på SM i agility.
Vi har fortsatt haft öppna möten för alla agilityintresserade.
Vi tränar i ridhus under vintern november – mars.

Vandringspris 2016
Priset som Årets agilityhund tillfaller Amanda Apelqvist och Timo.

*************************************************************************************************
Kökskommitténs verksamhetsberättelse 2016
Köksansvariga under året har Joakim Sandberg och Sofia Larsson varit.
Detta var ju vårat första år som köksansvariga och vi har tyckt att det har gått bra. Vi
har inte ändrat så mycket med utbudet men fått in lite laktosfria kakor och godis.
Inför nästa år så är tanken att vi kan ta in lite mer laktosfria alternativ i utbudet.

*************************************************************************************************
Stugkommitténs verksamhetsberättelse 2016

Under året som gått genomfördes två städ och arbetsdagar, vid det ena tillfället
koncentrerades bland annat arbete med att måla färdigt altanen. Vid det andra
tillfället var det fokus att städa ladan och på belysningsarmaturerna på parkeringen
som byttes till Led-lampor. Naturligtvis städades även stugan grundligt vid
arbetsdagarna. Ny belysning och elarbeten är utförda på altanen och även på
agilityplanen. Spisen byttes i köket och bänkskivorna fick justeras. Ny gräsklippare
och röjsåg är inköpta för att lättare kunna sköta gräsytor som kommunen inte klipper.
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Påbörjat arbete med nya parkeringsplatser. Stugkommittén har bestått av Anders
Haage.

*************************************************************************************************
Aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse 2016
Aktivitetskommittén har under 2016 bestått av Fredrick Jonsson, nyligen ingår även
Hanna Karlsson.
Den 6/6 hade vi en härlig sommarfest. Då började vi dagen med att måla altanen och
grillade gott. Sedan avrundade vi kvällen med en rolig fest och spelade kubb då
”herrarna” vann.
Den 9/10 arrangerades en KM-fest, vi hade en underbar dag som avslutades med en
hejdundrandes fest där vi hade live-musik med Cockney’ bill.
Den 12/12 anordnades lussefika tillsammans med styrelsen, bl a tipspromenad där
glögg och lussekatter serverades i skogen.

*************************************************************************************************
Ungdomsgruppens verksamhetsberättelse 2016
Ungdomsgruppen har under 2016 bestått av Caroline Ringholm
Under året har intresset varit lågt för ungdomsgruppen. Det har varit som mest en
deltagare förutom ledare och instruktörer på våra planerade träffar. Vid invigningen
av den Stadsnära lantgården var ungdomsgruppen med och gjorde reklam för sig.
De träffar vi bjudit in till var en uppstartsträff där vi skulle höra vad ungdomarna ville
göra. Under våren hade vi en prova på spår, som Marie Eriksson och Tommy
Granholm höll i, samt en stadspromenad. Under sommaren bjöd vi in till en
lydnadsträff som Marie Eriksson höll i. På slutet av sommaren var det planerat att vi
skulle göra reklam för klubben på De la Gardie gymnasiet men tyvärr kunde vi inte
närvara. Under hösten har vi inte haft några aktiviteter för ungdomsgruppen.
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2016

Resultaträkning 2016

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
Agilitygruppen
PR/Aktivitetskommittén
Kökskommittén
Ungdomsgruppen
Administration
IPO-R

Summa intäkter
KOSTNADER
Medlemsavgifter
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
Agilitygruppen
Stuggruppen
PR/Aktivitetskommittén
Kökskommittén
Administration
Ungdomsgruppen
IPO-R
Summa kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Beräknat resultat
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Utfall 2016
32 705
15 000
11 855
85 295
6 675
12 605
18 136
0
2 310
6 434

Utfall 2015
27 012
15 000
9 320
69 343
20 577

191 015

185 918

12 135
14 709
16 185
7 071
61 859
13 535
17 510
38 881

7 895
15 738
6 125
17 710
38 342
137
15 466
25 295

6 231

13 098

188 116

139 806

2 900

46 112

58

48

2957

46 160

23 141
200
21 325

Balansräkning 2016-12-31
År 2016

År 2015

Kassa
Swedbank

0
215 927

0
212 969

Summa tillgångar

215 927

212 969

Eget kapital
Årets resultat
Obetalda räkningar

212 969
2 957
0

166 809
46 160
0

Summa skulder & eget kapital

215 927

212 959

Tillgångar

Skulder och eget kapital

SWISH 2016
Via Swish har betalats in
Bankavgift
Avgift i %

56 535 kr
699 kr
1,24
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017 – 2018
*************************************************************************************************
Styrelsens verksamhetsplan 2017 – 2018
Styrelsen avser under åren att hålla minst 10 styrelsemöte samt 2 klubbmöten utöver
årsmötet enligt SBK:s stadgar.
Styrelsen kommer att skicka representanter till Skaraborgsdistriktets olika mötes
forum (Ordförandekonferenser, KUL-möten, mm) under åren.
Söka föreningsbidrag och annat möjligt ekonomiskt stöd.
2017
Under sportlovet räknar klubben med att arrangera sportlovsaktivitet för barn och
ungdomar.
Införskaffa hjärtstartare, där Sparbanksfonden bidrar med 8000 kr. Kommer försöka
få ytterligare bidrag/sponsring.
Planerar att i samarbete med stugkommittén påbörja byte av fönster på klubbstugan
samt göra iordning underlaget i ladan inför kommande inomhussäsong.
Ha ett gemensamt möte med samtliga grupper och kommittéer för att främja ett
fortsatt bra samarbete inom klubben.
Se över statusen på appell- och agilityplaner samt lägga upp en plan för det som
behöver åtgärdas. Och ev. även påbörja arbetet med detta.
Fortsätta att utveckla samarbetet med Götene BK.
2018
Utöver sedvanligt föreningsarbete, fortsätta underhållet av vår klubbstuga och
utomhusplaner.
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*************************************************************************************************
Tävlingsgruppens verksamhetsplan för 2017 – 2018
Tävlingsgruppen har för avsikt att fortsätta behålla antalet tävlingar under kommande
tvåårsperiod.
Följande tävlingar är inplanerade 2017:
23/4 Spår lägre och högre klass
14/5 Spår elitklass DM
26/5 Lydnad startklass – klass 3
17/9 Sök lägre–elit
1/10 Appell spår-sök DM
11/11 Lydnad startklass – klass 3
2017
Vi kommer tillsammans med rallylydnadsgruppen, agilitygruppen och
aktivitetskommittén arrangera den uppskattade gemensamma klubbmästardagen.
Under året kommer en kombinerad ”spegelvägg” att byggas som även kan användas
för att gömma sig bakom.
Inventering och inköp av diverse lydnads och bruksgrejer kommer att ske. Inköp av
de nya bruks och regelböckerna kommer att ske för försäljning till våra medlemmar
och utdelning till våra domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare. Det nya
”lydnadshindret” kommer att byggas med hjälp av Tommy Granholm.
Prova-på-dagar kommer arrangeras i sök och spår.
Tävlingsträningar med kommendering första måndagen i varje månad kommer att
fortsätta.
Planer finns att arrangera en Regel- och lydnadstävlingsträningskurs under våren i
samarbete med Götene Brukshundsklubb
*************************************************************************************************
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsplan 2017 – 2018
2017
Fortsatt planerad träning för att vidmakthålla hög nivå på godkända ekipage samt
öka intresset för IPO-R för att hålla 5 godkända ekipage Räddningstjänsten Västra
Skaraborg.
Genomföra SM i IPO-R 2-4 juni 2017 i grenarna ruin och ytsök.
2018
Genom planerad träning hålla hög nivå på godkända ekipage. Genomföra nationell
alternativt internationell IPO-R i grenarna ruin och ytsök.
*************************************************************************************************
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Rallylydnadsgruppens verksamhetsplan för 2017 – 2018
Onsdagsträningarna kommer att fortsätta, men mer organiserad träning med Ronja
Svensson och Fredrick Jonsson på plats, 1a onsdagen i varje månad.
Vi kommer att starta året med att komplettera med dom nya skyltarna den 18/1.
Det kommer att vara en rallykurs för alla nivåer och en tävlingskurs under våren
2017. Ev. arrangera Träningstävlingar tillsammans med andra klubbar och självklart
satsar vi på en gemensam KM dag igen.
*************************************************************************************************
Utbildningsgruppens verksamhetsplan 2017 – 2018
Sektorn kommer under 2017 - 2018 arrangera grund och fortsättningskurser.
Två personer är anmälda till att gå allmänlydnadsinstruktörutbildning 2017; Ronja
Svensson och Fredrick Jonsson.
*************************************************************************************************
Agilitygruppens verksamhetsplan 2017 – 2018
Nya regelböcker och tävlingsböcker kommer att köpas in. Även nya slalombågar.
Hopphindren är inte längre godkända för tävling och kommer därför att i första hand
renoveras alternativt köpas in nya hopphinder. Sälja hinder som inte längre används.
Vi kommer anordna ett par tävlingsträningar under året där vi bjuder in klubbarna i
Skaraborg och tränar tillsammans under tävlingsmässiga former.
Vi kommer att fortsätta ha träningar en till två dagar i veckan när våren kommer.
Ann Wiktorsson från Götene BK kommer att hålla en helgkurs i tävlingshandling.
Vi kommer att anordna en Prova-på-agility-dag under året.
************************************************************************************************
Kökskommitténs verksamhetsplan 2017 – 2018
Utöka utbudet i köket med fler laktosfria alternativ. Eftersom vi inte fått/hört någon
negativ kritik angående med hur vi har lagt upp beställningarna till de olika
tävlingarna, så fortsätter vi med samma rutiner nästkommande år.

*************************************************************************************************
Stugkommitténs verksamhetsplan 2017 – 2018
Stugan är i behov av ordinarie underhåll som målning, rengöring av hängrännor mm,
samt utföra tidigare beslutade åtgärder som ej utförts. En eller två städdagar bör
genomföras. Belysningsstolpar på rast-stigen skall bytas ut. Färdigställa parkeringen.
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*************************************************************************************************
Aktivitetskommitténs verksamhetsplan 2017 – 2018
Planerna för 2017 är att ha bakluckeloppis och grillning. Det blir också en
sommarfest. Sedan har vi tänkt oss en stor ”prova på dag” då vi får med oss så
många grupper som möjligt att visa upp sina grenar, t ex rally, agility, lydnad, IPO-R
lydnad, upplet.
*************************************************************************************************
Ungdomsgruppens verksamhetsplan 2017 – 2018
Planerar för en träff där vi kan se över hur vi bäst når ut till ungdomarna och hur vi
kan göra reklam för vår ungdomsgrupp. Planer finns för en sportlovsaktivitet i år igen.
Vi fortsätter att bjuda in till provapå-träffar i våra olika grenar ca 2-3ggr per termin. Till
våren är det inbokat en träff när vi ses och ser över vad ungdomarna vill prova och
då bjuder vi in en fotograf. Möjlighet finns då för dem som vill få fina bilder på sig och
sin hund.
*************************************************************************************************
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Förslag till budget 2017

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag + stat
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
Agilitygruppen
Aktivitetskommittén
Kökskommittén
Ungdomsgruppen
Administration
IPO-R

Budget 2017
32000
25000
13000
55000
16700
10000
16000
0
500
15000

Utfall 2016
32705
15000
11855
85295
6675
12605
18136
0
2310
6434

Budget 2016
15 000
15 000
20 500
40 000
16 000

183200

191015

110 500

KOSTNADER
Medlemsavgifter
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
Agilitygruppen
Stuggruppen
Aktivitetskommittén
Kökskommittén
Administration
Ungdomsgruppen
IPO-R

12000
20600
7300
12200
76600
15000
14000
40000
0
10000

12135
14709
16185
7071
61859
13535
17510
38881
0
6231

20 500
4 500
11 950
37 600
5 000
4 000
25 200
1 500

Summa kostnader

207700

188115

110 250

Summa intäkter

Ränteintäkter
Beräknat resultat

4 000

58
-24500

17

2958

250

Planbudget 2018

Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
Agilitygruppen
Stuggruppen
Aktivitetskommittén
Kökskommittén
Administration
Ungdomsgruppen
IPO-R

INTÄKTER

KOSTNADER

32 000
15 000
15 000
60 000
12 000

12000

15000

18 000
7 000
10 000
100 000
15 000
22 000
35 000
0
10 000

179 000

217 000

Resultat

-38 000

10000
20 000
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2017
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Eva Svensson
Marie Eriksson
Lotta Axelsson
Ulrica Svensson
Ronja Svensson
Jan Holm
Anna-Kajsa Klarin
Lars Lagerlöf
Eva Månsson

Omval 1 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Kvar 1 år
Nyval 2 år
Kvar 1 år
Nyval 2 år

VALBEREDNINGSFÖRSLAG TILL REVISORER 2017
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant

Gun-Britt Erlingfors
Per Gunnar Lindahl
Carola Berg
Jessica Lenntun

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

*************************************************************************************************

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 2016
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Jessica Lenntun (sammankallande)
Tommy Granholm
Anna-Kajsa Klarin
Fredrick Jonsson
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