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Välkommen till årsmöte 
 

 
 Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan 

 
 

    

VÄLKOMNA! 
 

 
 
 

 

                                                          /Styrelsen                                         
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2015 
 
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 (fyllnadsval 1 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 2014 
************************************************************************************************* 
 
Styrelsen verksamhetsberättelse 2014 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Magnus Lindholm 
Vice ordförande Christina Abrahamsson 
Sekreterare Ulrika Teodorsson 
Kassör  Pia Kilström 
Ledamot  Tommy Johansson 
Ledamot  Ylva Djerf 
Ledamot  Erika Öster 
Suppleant  Börje Andersson 
Suppleant  Lars Lagerlöf 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt 2 protokollförda 
klubbmöten. 
 
Årsmötet hölls i år den 20 februari och det var relativt välbesökt och leddes av Barbro 
Lund på ett mycket bra sätt. 
 
Styrelsen har haft representanter på Skaraborgsdistriktet och Studiefrämjandets 
årsmöten. 
 
Styrelsen har under året främst fokuserat på att hålla intäkter och kostnader i balans 
och vi kan konstatera att vi levererat ett något bättre resultat än budgeterat vilket är 
bra för den framtida utvecklingen av vår klubb. 
 
Under året har styrelsen tillsammans med grupp- och kommittéledare startat upp 
arbetet med att mejsla ut den framtida ”Röda tråden” för klubben. Detta arbete 
inleddes med ett gemensamt arbetsmöte under 2014 och kommer att fortsätta under 
2015. 
 
Styrelsen har under året agerat som stöd till den nybildade Utbildningsgruppen 
främst med fokus på hur vi kan utveckla vår kursverksamhet och förenkla vår 
kursadministration. 
 
Under sportlovet genomfördes aktiviteter för barn med och utan hund. 
 
Under året har byggnationen av den nya altanen avslutats i och med att en 
handikappramp har byggts och en del restarbete har genomförts. Det som nu 
återstår är en del målning och att installera belysning. Detta kommer att ske under 
2015.  
 
Styrelsen har under andra halvan av 2014 agerat som tillfällig Kökskommitté då 
utsedd Köksansvarig övergått till att bli ansvarig gruppledare för Agiltygruppen. 
Arbetet med att hitta en ny köksansvarig har hittills inte varit lyckosamt. 
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Den 31/12 2014 hade vi 238 medlemmar. 
Åldersfördelningen på klubbens medlemmar ser ut som följer: 
ÅR ANTAL 
0 – 19 16 st 
20 – 39 64 st 
40 – 59 99 st 
60 –  59 st 
 
************************************************************************************************* 
 
Tävlingsgruppens (inkl. tjänstehund) verksamhetsberättelse 2014 
 
Tävlingsgruppen har under året bestått av:  
 
Christina Abrahamsson gruppledare  
Marie Eriksson sekreterare  
Jessica Lenntun  
Tommy Johansson  
Joakim Boo  
 
Gruppen har haft tre möten under året. 
 
Följande tävlingar har arrangerats 2014;  
Appellklass (4 startande)  
Lägre-/högre klass spår (10 startande)  
Elitklass spår (10 startande)  
Två lydnadsklasstävlingar, en i juni med 11 startade ekipage  
och en i oktober med 13 startande.  
Söktävling alla klasser (4 startande)  

Vid lag-DM i lydnad på Tomtens Brukshundklubb representerades Lidköping av 
Tommy Johansson/Pelle, Marie Eriksson/Missi och Christina Abrahamsson/Tenor. 
Lagledare var Pernilla Johansson och Lidköping kom på en 6:e plats av tio startande 
lag.   

Vid lag-DM i bruks i Skara representerades Lidköping av Börje Andersson/Emma, 
Marie Eriksson/Missi och Tommy Granholm/Moses. Lagledare: Gun-Britt Erlingfors. 
Laget kom på femte plats av nio startande lag.  
 
Klubben har fått en ny domare klass IIB, Jan Holm samt en tävlingsledare i lydnad, 
Marie Eriksson.   
 
Klubbmästare i lydnad blev Marie Eriksson/Missi, collie kh.  
I debutantklassen fanns ingen startande. 
Klubbmästare i bruks blev Börje Andersson/Emma, kelpie.   
 
Sommarläger i sök genomfördes för tredje året sista helgen i juni med tio deltagare i 
Studiefrämjandet Västs regi under ledning av Birgitta Sunnergren, Tidaholm. Lägret 
är mycket uppskattat och kommer säkerligen att fortsätta och vidareutvecklas. 
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En lydnadsdag under ledning av Nathalie Ädel (lydnadscoach) med sex utvalda 
deltagare (förtroendevalda, instruktörer eller tävlingsfunktionärer) arrangerades i 
november. Deltagarna fick specialundervisning i valfria lydnadsmoment. 
 
Vi kan glädjas åt att Lidköpings Brukshundklubb får allt fler tävlingsekipage som 
representerar oss runt om på tävlingsbanorna, såväl i bruks som i lydnad.  Vår 
satsning på lokala träningstävlingar samt vårt delprojekt ”Träningstävlingar i Väst” har 
syftet att hjälpa de tävlande våga sig ut och prova på tävling. 
 
Vandringspris 2014 
Atos vandringspris för Årets bästa hund i lydnad tillfaller Anna Sloberg och Totti. 
Olivers vandringspris för Årets bästa hund i Bruks har ingen kandidat och delas inte 
ut för 2014. 
 
************************************************************************************************* 
 
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2014 

 
Kurs avslutades under våren. Pga. få arrangerade prov i Sverige 2014 har inte alla 
genomfört slutprov. 
 
Genom officiella tävlingar IPO-R har klubben idag 5 st ekipage godkända för 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 
 
Klubben genomförde en internationell IPO-R tävling 10-11 maj i klasserna A och B, 
moment ruinsök och ytsök. 10 starter ruin A och 9 starter ruin B. 4 starter ytsök A och 
8 starter ytsök B. Tävlande från Sverige, Danmark. Domare Jerslav Sedlak (CZ) och 
Ruud Haag (NL). 
Klubben fick mycket beröm för väl genomförd tävling och fina områden av domare 
och tävlande. 
Mycket goda resultat av klubbens hemmaekipage i ruin A, Eva Wallin och 
Björkelunds Flizan 2 placering, Svante Olausson och Terahof Don Juan 3 placering, 
Charlotte Axelsson och Högtryckets Casanova 7 placering. Ruin B, Liselott Haage 
och Diva 8 placering. Ytsök A, Svante Olausson och Terahof Don Juan 3 placering.   
Ytsök B, Liselott Haage och Diva 4 placering. 
 
Vid SM IPO-R i Varberg, Ruin: deltog Anders Haage med en strålande 3 placering, 
Liselott Haage 7 placering, Svante Olausson 9 placering. Ytsök: Svante Olausson 6 
placering Anders Haage 11 placering. 
 
Anders Haage och Kustmarkens Unika Zelda har under året genomfört SBK prov för 
internationell räddning med godkänt resultat. Efter genomförd och godkänd utbildning 
arr. av MSB, räddningshundförarutbildning och MRT (testnivå för utlandstjänst) är 
Anders och Zelda klara att åka på internationella uppdrag. 
 
I september deltog Lidköpings räddningsekipage tillsammans med en gruppledare 
vid skarpt eftersök i Vinköl. 
 
Gruppen Svante Olausson, Liselott Haage, Anders Haage, Fredrika Lundberg deltog 
i räddningshundförarföreningens lagtävling och med god marginal tog placeringen 1. 
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Eva Wallin, Liselott Haage genomförde under våren kurs i IPO-R lydnad. 
 
Vandringspris 2014 
Priset som Årets bästa IPO-R ekipage tillfaller Anders Haage och Zelda.  
 
************************************************************************************************* 
 
Rallylydnads verksamhetsberättelse 2014 

Rallyträningar varje onsdag startades upp. 

Mer skylthållare köptes in, vilket har gjort att man nu kan bygga två tävlingsbanor. 
Skyltar för samtliga klasser fixades.  

Grupp på Facebook skapades för att kunna hålla kontakten och ge varandra tips och 
idéer.  

En träningstävling hölls och vi hade en jätte trevlig kväll, med ekipage bland annat 
från Skara och Götene.  

Fler än någonsin har tävlat för Lidköping i rally i år! Till DM fick vi ihop TVÅ lag, förra 
året var det endast en tävlande. Wilmas grabbar på en tredje plats och Raskas 
grabbar på en 7:e plats av 14 lag. Tvåa individuellt kom Emma Hansson och Texas!  

En Rallykurs för nybörjare har hållits med positiv feedback. 

************************************************************************************************* 
 
Utbildningssektorns verksamhetsberättelse 2014  
 
Utbildningsgruppen har tillsammans med våra instruktörer ordnat kurser och 
promenaderna på söndagar.  
 
2 Agility grund 
2 Agility fortsättning 
2 Agility tävling  
1 Allmänlydnad  
1 Allmänlydnad fortsättning   
 2 Aktivitets kurser 
1 Rallylydnad grund 
3 Valpkurser  
1 IPO-R kurs Lydnad 
 
Under 2014 har klubben anordnat jourkvällar, det har varit 9 träffar med ca 5 
ekipage/gång både nya och gamla medlemmar har deltagit. 
 
Det är två personer som går en grundmodul.  
En person har gått en agility tävlingsinstruktörsutbildning A2 
 
Utbildningsgruppen tackar alla instruktörer för ett bra jobb! 
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************************************************************************************************* 
 
Agilitysektorns verksamhetsberättelse 2014 
 
29 april hade Lidköpings BK nybörjarcupens första deltävling för året. 12 st ekipage 
tävlade varav 4 st var Lidköpings ekipage. Lidköpings ekipagen Max & Molly kom på 
första plats i agility & hopp. Cecilia & Tyra kom på första plats i hopp.  I finalen av 
nybörjarcupen som hölls i Tibro kom Lidköpingsekipaget Cecilia & Tyra på en andra 
plats. 

I Maj blev Amanda Apelqvist ny sektorledare.  

I slutet av maj började vi ha tävlingsträning för klubbens agilityekipage där vi tränar 
tillsammans en dag i veckan. 

Vi har fått ut flera nya ekipage på tävlingsbanorna. Klubbens tävlingsekipage har 
både plockat pinnar och flyttat upp sig i klasser. 

Ett nytt A-hinder har köpts in. 

KM hölls den 26 augusti. I small vann Amanda & Timo, på andra plats kom P-G & 
Konrad och på tredje plats kom Max & Molly. I Medium vann Anna-Kajsa & Wamos. I 
Large vann Frida & Moje och på andra plats kom Camilla & Molly. 

DM hölls i Habo 5 oktober. Vi var 13 ekipage från Lidköpings BK. Vi tävlade både i 
lag och individuellt. Ett av våra lag ”Snabba tassar” kom på sjätte plats av 20 lag. 
I totala DM individuellt kom Amanda & Timo på en tredje plats i Small. 

Vi har fortsatt haft öppna möten för alla agilityintresserade.  

Vi tränar i ridhus under vintern november – mars. 

Under året har 2 nybörjarkurser, 2 fortsättningskurser och 1 tävlingskurs hållits. 

Vandringspris 2014 
Priset som Årets agilityhund tillfaller Timo och Amanda Apelqvist. 

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

Kökskommitténs verksamhetsberättelse 2014 
 
Amanda Apelqvist var ansvarig för köket fram till maj då hon istället tog över som 
ansvarig för Agilityn. Det har sedan varit styrelsen som delat på ansvaret för köket. 
Vid tävlingar har köket ordnat mat till deltagare, domare och funktionärer och skött 
försäljning till publik. Man har också sett till så det finns det som behövs till fika i 
köket vid kurser och träning. Klubben har sökt efter ny ansvarig under året men ännu 
inte hittat någon. 
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************************************************************************************************* 
 
Stugkommitténs verksamhetsberättelse 2014 
 
Under året 2014 har arbetet med altanen fortsatt, plåtarbeten är utförda och en ny 
trappa med ramp är byggd, återstående arbeten är slutmålning och ev. el och 
belysning. Projektet har tagit mycket tid så övriga budgeterade projekt som tvättning 
och målning av klubbstugan, förbättrad belysning i klubbstugan samt ev. ny 
upphängning av värmepump är projekt som får skjutas över till nästa år 2015. Någon 
gemensam arbetsdag genomfördes ej under det gångna året, men tanken är att det 
blir en gemensam arbetsdag till våren 2015 så klubben ser fräsch ut till den nya 
säsongen. Stugkommittén har bestått av Anders Haage, Jan Holm, Lars Lagerlöf. 
 
************************************************************************************************* 
 
PR/aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse 2014 
 
PR/Aktivitetskommittèn har under året bestått av: 
 

Marie Eriksson, sammankallande 
Tommy Johansson, ledamot 
Jessica Lenntun, ledamot 

 
Följande aktiviteter har genomförts; 

 Medlemsdagar hos Skara Hästsport – lördag och söndag 29-30 mars fick 
alla medlemmar 20% rabatt på hundtillbehör och hundfoder. 

 Grillkväll – onsdag 7 maj. Gemenskap och hundträning kring grillen. 
 Julmys – onsdag 17 december på klubben. Först hundträning och sedan 

knytkalas med julgodsaker. 
 
Fyra tematräffar har genomförts; 

 Grundträning i rallylydnad med Ronja Svensson lördag 26 april. 
 Utställningsträning med Pernilla Johansson och Marie Eriksson söndag 4 

maj. 
 Klickerkurs med Canisinstruktör Carina Swartling söndag 17 augusti (kostnad 

20kr/ekipage). 
 Bruks och lydnadsinfo med Christina Abrahamsson 9 september. 

 
Klubben har haft fortsatt samarbete med följande sponsorer samt medemsrabatter; 

 Skara Hästsport – avtal fr o m 2013-06-01 t o m 2014-12-31. Sponsrat med 
priser till varje tävling (officiell lydnad, bruks, IPO-R) till ett värde av 
600kr/tävling. Alla medlemmar får 5% rabatt på hela sortimentet. 

 Transferprint/650p.se – avtal fr om 2013-07-01 t o m 2014-12-31. Sponsrat 
priser till vår söktävling 21 september till ett värde av ca 1000kr. Alla 
medlemmar får 10% rabatt vid köp i butiken. 

 Eranhtis Hundtjänst – avtal fr o m 2013-08-01 t o m 2014-12-31. Sponsrat 
med foder till 1:a pristagarna vid kvällslydnadstävlingen 30 maj. Alla 
medlemmar får 5% rabatt på sortimentet. 
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Vi har startat ett samarbete med Arrak Outdoor för att kunna erbjuda våra 
medlemmar klubbkläder. Inköp av 100st klubbloggor har gjorts till en kostnad av 
2000kr och sätts på varje plagg genom Arrak Outdoors försorg som beställs under 
utprovningsperioden (ej på fleece). Medlemmar har fått beställa ur hela sortimentet. 
Loggan har satts på höger sida av plaggen. En sk rabattstege har använts för att få 
fler att köpa till rabatterat pris. Arrak Outdoor har fakturerat och levererat till varje 
kund.  
Vi har haft två utprovningstillfällen på klubben där representant från Arrak Outdoor 
presenterat stora delar av sortimentet och medlemmar har kunnat prova. Första 
utprovningstillfället var 13-14 maj där många beställningar resulterade i att alla fick 
15% rabatt på sin order. Andra tillfället var 15 oktober då det inte var lika många som 
var intresserade vilket inte resulterade i någon rabatt. Klubben har per den 31/12-14, 
50 st loggor kvar att använda. 
Hemsidan har skötts av Marie Eriksson. 
 
************************************************************************************************* 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsberättelse 2014 
 
Erika Öster har varit ansvarig för ungdomsgruppen under 2014. 
Under sportlovsveckan anordnade ungdomsgruppen sportlovsaktiviter på klubben en 
dag. Barnen och ungdomarna, som var ca 15 personer sammanlagt, blev uppdelade 
i grupper och fick testa på lite agility, rallylydnad och upplet. Det avslutades med en 
tävling, en stafett och därefter var det lite prisutdelning. 
 
Ungdomsträffarna fortsatte som vanligt under vårterminen, med bland annat mycket 
Agilityträning men också lite rallylydnad. 
 
Utöver de vanliga aktiviteterna har vi under vårterminen bland annat gått en 
stadspromenad. Ronja Svensson visade oss rallylydnad under en ungdomsträff. 
Marie Eriksson visade oss momenten i lydnadsklass I vid ett annat tillfälle. Christina 
lät oss testa på sök tillsammans med sökgänget. 
 
Under sommaren hade vi uppehåll med ungdomsträffarna. 
Ungdomsträffarna startade igång igen i slutet på augusti och var varje söndag 
förmiddag. De bestod till mesta del av agilityträning och promenader. 
 
Under höstterminen var Marie Eriksson och Gun-Britt och visade oss grunderna i hur 
man ställer ut sin hund och hur det går till på en utställning. 
En helg i september månad arrangerades Skaraborgs ungdomsläger på Götenes 
brukshundklubb. Vi var sammanlagt tre personer från Lidköping. Vi fick testa många 
olika grenar, bland annat patrullstig. Utöver de praktiska övningarna hade vi teori i 
alla de olika bruksgrenarna. Vi fick god mat, och några sov över under helgen. 
 
Under december månad hade vi vinteruppehåll, och planerade och förberedde inför 
nästa års säsong. 
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2014 
 

   

   Resultaträkning 2014 

   

   INTÄKTER Utfall 2014 Utfall 2013 

Medlemsavgifter 18 100 22 975 

Kommunala bidrag  15 000 18 424 

Tävlingsgruppen 18 350 38 595 

Utbildningsgruppen 53 200 58 253 

Agilitygruppen 13 505 18 495 

PR/Aktivitetskommittén 1 140 305 

Kökskommittén 12 194 16 954 

Administration 1 150  

   Summa intäkter 132 639 174 001 

   KOSTNADER 
  Tävlingsgruppen 14 367 30 401 

Utbildningsgruppen 6 867 11 983 

Agilitygruppen 15 950 542 

Stuggruppen 20 979 65 568 

PR/Aktivitetskommittén 3 148 0 

Kökskommittén 8 570 13 615 

Administration 46 526 62 896 

   Summa kostnader 116 407 185 004 

   Rörelseresultat 16 232 -11 003 

   Finansiella poster 
 Ränteintäkter 205 880 

   
Beräknat resultat 16 437 -10 123 
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Balansräkning 2014-12-31 
 

   

 
År 2014 År 2013 

Tillgångar 
  

   Kassa 0 1 441 

Sparbanken 166 809 148 931 

Postgiro 0 0 

   Summa tillgångar 166 809 150 372 

   Skulder och eget kapital 
  

   Eget kapital 150 372 160 495 

Årets resultat 16 437 -10 123 

Obetalda räkningar 0 0 

   Summa skulder & eget kapital 166 809 150 372 
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB 
 
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 – 2016 
 

************************************************************************************************* 
 
Styrelsens verksamhetsplan 2015 – 2016  
 
Styrelsen avser under året att hålla ett styrelsemöte per kalendermånad samt 2 
klubbmöten utöver årsmötet enligt SBK:s stadgar. 
 
Styrelsen kommer att skicka representanter till Skaraborgsdistriktets olika 
mötesforum (Ordförandekonferenser, KUL-möten, mm) under året. 
 
Styrelsens budgetförslag för 2015 visar på ett litet överskott vilket är bra för den 
framtida utvecklingen av vår klubb. 
 
Under året kommer styrelsen tillsammans med grupp och kommittéledare fortsätta 
arbetet med att mejsla ut den framtida ”Röda tråden” för klubben.  
 
Under sportlovet räknar klubben med att arrangera sportlovsaktivitet för barn och 
ungdomar. 
 
Klubben kommer under 2015 att arrangera Agilty DM. Detta är en stor tävling som 
kommer kräva ett brett engagemang från Styrelsen och samtliga klubbmedlemmar. 
Vi har beslutat oss för att bilda en arbetsgrupp med representanter från Styrelsen, 
Agiltygruppen och övriga medlemmar som får helhetsansvaret för detta 
arrangemang. 
 
************************************************************************************************* 

Tävlingsgruppens verksamhetsplan (inkl tjänstehund) för 2015 – 2016 
  
Tävlingsgruppen har för avsikt att fortsätta behålla antalet tävlingar under kommande 
tvåårsperiod.  Dock har vi brutit ut appellklassen från vårens spårtävling och kör 
denna i samtliga grenar, spår, sök och rapport under hösten 2015.  
 
Följande tävlingar är inplanerade 2015:  
  
19/4 Spår lägre och högre klass  
10/5 Spår elitklass 
29/5 Lydnad I–elit 
20/9 Sök lägre–elit 
  4/10 Appell spår-sök-rapport 
22/11 Lydnad I–elit 
 
Dessutom tillkommer ett sommarläger i sök och en heldag med instruktör i bruks- 
eller lydnadsmomenten för våra tävlingsekipage, 
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************************************************************************************************* 
 
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsplan 2015 – 2016 
 
Hålla nuvarande godkända ekipage genom officiellt prov som funktionskontroll  
vara fortsatt godkända inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg.   
Fortsatt planerad träning för att vidmakthålla hög nivå på godkända ekipage samt 
öka intresset för IPO-R för att hålla fem godkända ekipage Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg. 
Genomföra SM IPO-R lokalt Lidköping alt. Skövde under våren sommaren 2015. 
Genomföra Lagtävling räddningshund förarföreningen 9-11/10 2016. 
Vid behov starta ny utbildning för Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 
Genom planerad träning hålla hög nivå på godkända ekipage. 
Genomföra nationell alt. internationell IPO-R i grenar ruin, ytsök, ev. spår.  
 
************************************************************************************************* 
 
Rallylydnads verksamhetsplan för 2015 – 2016 

 Vi fortsätter med onsdagsträningen  

 Vi planerar att hålla mer kurser  

 Träningstävlingar i väst även för Rallyn  

 Läger planeras  

 Vi kommer utöka och delegera ansvaret inom gruppen 

 Två stycken godkända rallyinstruktörer är under utbildning 

 Hinder och mer skyltar kommer att införskaffas 

************************************************************************************************* 
 
Utbildningssektorns verksamhetsplan 2015 – 2016 
 
Utbildningsgruppen vill under 2015 försöka få en röd tråd i valp och grundkurserna. 
Detta vill vi göra genom att samla så många instruktörer som möjligt och arbeta fram 
det tillsammans. Startar med en träff den 28/1. Det kommer under året att utbildas 
två nya rallylydnadsinstruktörer. Vi hoppas att under 2015 hålla 10 kurser.  
 
************************************************************************************************* 
 
Agilitysektorns verksamhetsplan 2015 – 2016 
 

 Vi planerar att anordna en deltävling av nybörjarcupen i maj. 

 Vi pratar även om att arrangera en inofficiell tävling i vår. 

 Vi ska anordna KM i augusti. 

 Lidköpings BK ska anordna DM 2015 den 27 september. 

 Vi kommer fortsätta ha tävlingsträningar en dag i veckan när våren kommer. 

 Vi kommer fortsätta ha inomhusträning på vintern. 

 Vi kommer ha öppna möten för alla agilityintresserade under året. 
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************************************************************************************************* 
 
Kökskommitténs verksamhetsplan 2015 – 2016 
 
Styrelsen ska försöka hitta en eller flera personer som kan ta på sig ansvaret för 
köket. Det gäller både inköp, planering, idéer och även se till att det finns bemanning 
vid tävlingar. Bemanningen är dock tänkt att försöka fördelas ut på alla 
medlemmar/kursdeltagare i klubben. Köket ska bistå med mat och fika vid tävlingar 
och i normalfallet även se till att det finns fika att göra i ordning och köpa vid kurser 
och träning. Så länge ingen ny ansvarig/kommitté finns försöker styrelsen se till att 
köket kan vara igång vid tävling och gör de inköp som behövs. Dock kommer utbudet 
i köket vara minimerat i övrigt så länge vi inte har någon ny ansvarig/kommitté. 
 
************************************************************************************************* 
 
Stugkommitténs verksamhetsplan 2015 – 2016 
 
Tvättning och målning av klubbstugan, förbättrad belysning i klubbstugan samt ev. ny 
upphängning av värmepump är projekt som ska försöka genomföras 2015. En 
gemensam arbetsdag genomförs till våren 2015 så klubben ser fräsch ut till den nya 
säsongen. 
 
************************************************************************************************* 
 
PR/Aktivitetskommitténs verksamhetsplan 2015 – 2016 
 

PR/Aktivitetskommittèn kommer under 2015 – 2016 att: 
 

 arrangera 1 - 2 aktiviteter 

 fortsätta samarbetet med Arrak Outdoor – inköpsdagar på klubben under 
våren/sommaren 

 fortsätta hålla hemsidan aktiv och nå ut med information till våra medlemmar 

 förnya/söka samarbete med sponsorer 

 anordna medlemsaktivitet hos sponsor 

 arrangera tema-träffar 
 
************************************************************************************************* 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsplan 2015 – 2016 

 
De regelbundna ungdomsträffarna förväntas fortsätta under 2015. Eventuellt kommer 
de vara mer sällan men desto mer välplanerade. Vi hoppas kunna nå ut till fler 
ungdomar genom att uppdatera bättre på våra sociala medier. 
Troligtvis kommer vi anordna sportlovsaktiviteterna i år igen, på samma sätt som 
förra året. 
Under 2015 hoppas ungdomsgruppen kunna besöka IPO-R gruppen igen. Vi hoppas 
även kunna besöka hundenheten hos polisen och se dem träna med sina hundar. 
Eventuellt kommer ett nytt ungdomsläger anordnas av Skaraborgsdistriktet igen 
någon gång under året. Vi hoppas bli ännu fler från Lidköpings Brukshundklubb som 
kommer att delta på detta läger. 
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Förslag till budget 2015 
   

    

    INTÄKTER Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 

Medlemsavgifter 16 000 18 100 22 000 

Kommunala bidrag  15 000 15 000 15 000 

Tävlingsgruppen 24 200 18 350 28 800 

Utbildningsgruppen 65 250 53 200 46 800 

Agilitygruppen 28 280 13 505 18 000 

PR/Aktivitetskommittén 
 

1 140 5 000 

Kökskommittén 15 000 12 194 19 000 

Ungdomsgruppen 
  

3 600 

Administration 
 

1 150 
 

 
    

 Summa intäkter 163 730 132 639 158 200 

    KOSTNADER Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 

Medlemsavgifter 
   Tävlingsgruppen 21 000 14 367 22 000 

Utbildningsgruppen 18 500 6 867 12 400 

Agilitygruppen 24 850 15 950 10 600 

Stuggruppen 36 600 20 979 53 300 

PR/Aktivitetskommittén 5 000 3 148 5 000 

Kökskommittén 10 000 8 570 14 000 

Administration 25 200 46 526 41 400 

Ungdomsgruppen 1 500 
 

600 

 
  

  Summa kostnader 142 650 116 407 159 300 

    Ränteintäkter 
 

205 
 

    
Beräknat resultat 21 080 16 437 -1 100 
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Planbudget 2016 
  

   

   

 

INTÄKTER KOSTNADER 

   Medlemsavgifter 16 000 
 Kommunala bidrag 15 000 
 Tävlingsgruppen 25 000 20 000 

Utbildningsgruppen 50 000 15 000 

Agilitygruppen 18 000 10 000 

Stuggruppen   35 000 

PR/Aktivitetskommittén 
 

5 000 

Kökskommittén 15 000 10 000 

Administration   25 000 

Ungdomsgruppen 
 

1 500 

 

  
   139 000 121 500 

   

 

Resultat 17 500 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2015 
 

Ordförande  Magnus Lindholm Omval 1 år   
V ordförande  Christina Abrahamsson  Kvar 1 år  
Sekreterare  Ulrika Teodorsson Kvar 1 år  
Kassör  Vakant Nyval 2 år   
Ledamot  Nina Ellhage Nyval 2 år   
Ledamot  Erika Öster Omval 2 år   
Ledamot  Johanna Larsson Fyllnadsval 1 år   
Suppleant  Börje Andersson Omval 2 år   
Suppleant Lars Lagerlöf Kvar 1 år  
 
 

VALBEREDNINGSFÖRSLAG TILL REVISORER 2015 
 

Revisor  Gun-Britt Erlingfors Omval 1 år   
Revisor  Per Gunnar Lindahl Omval 1 år   
Suppleant  Olle Levrén Omval 1 år   
Suppleant  Carola Berg Omval 1 år    
 

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

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 2014 
 
Marie Eriksson, sammankallande 
Karin Hernborg, ledamot 
Jessica Lenntun, ledamot 
Daniella Andersson, ledamot 
 


