
 
1 

 

 
 
 
 
 
 

Välkommen till årsmöte 
 

 
 Torsdag 25 februari kl 19.00 i klubbstugan 

 
 

    

VÄLKOMNA! 
 

 
 
 

 

                                                          /Styrelsen                                         
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2016 
 
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. 
  Ordföranden Magnus Lindholm går igenom arrendefrågan som hanterats 
  under ett flertal möten med Lidköpings kommun under hösten och vintern. 
 
13. Beslut i ärendet enligt punkt 12. 
 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 
15. Utdelning av vandringspriser och uppvaktningar. 
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16. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 a) ordförande i styrelsen (nyval 1 år) 
 b) vice ordförande i styrelsen (nyval 2 år) 
 c) sekreterare i styrelsen (nyval 2 år) 
 d) kassör i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
 e) ledamot i styrelsen (nyval 2 år) 
 f) ledamot i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
 g) suppleant i styrelsen (omval 2 år) 
 h) suppleant i styrelsen (fyllnadsval 1 år) 
 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 
 
18. Val av valberedning enligt § 10. (Tre ledamöter varav en sammankallande samt  
 en suppleant). 
 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 
20. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte  
 behandlats under punkt 12. 
 
21. Avtackningar 
 
22. Mötet avslutas 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2015 
************************************************************************************************* 
 
Styrelsen verksamhetsberättelse 2015 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Magnus Lindholm 
Vice ordförande Christina Abrahamsson 
Sekreterare Ulrika Teodorsson 
Kassör  VAKANT 
Ledamot  Johanna Larsson 
Ledamot  Nina Ellhage 
Ledamot  Erika Öster 
Suppleant  Börje Andersson 
Suppleant  Lars Lagerlöf 
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten samt 2 protokollförda 
klubbmöten. 
 
Årsmötet hölls i år den 19 februari och leddes av Barbro Lund med 20 medlemmar 
närvarande. 
 
Sportlovsaktiviteter för skollediga ungdomar lockade 70 personer till vår klubb. Dessa 
fick prova på fyra olika hundaktiviteter och serverades varm choklad, kaffe, saft och 
bullar. 
 
Arbetet med att få bemanning i serveringen har inte varit framgångsrikt, så det har 
varit styrelsens ansvar även under år 2015. 
 
Kassörens post var vakant vid verksamhetsårets start och vi har inte lyckats 
bemanna den, varför vi anlitat extern bokförings-/kassahjälp i samarbete med 
styrelsens sekreterare. 
 
En fråga som tagit mycket av styrelsens tid under verksamhetsåret är omförhandling 
av vårt markarrende med Lidköpings kommun. Ordförande och vice ordförande har 
under året haft 3 möten med Lidköpings kommun med syfte att förhandla om vårt 
markarrende. Bakgrunden är att kommunen vill minska vår mark eftersom del av vår 
mark behöver tas i anspråk vid byggandet av ”nya väg 44”. Vid årets slut var parterna 
inte överens om hur vårt nya arrende och nyttjanderätter skall se ut och därför 
kommer förhandlingarna att fortsätta under 2016. 
 
I samband med IPO-R SM i maj hade styrelsen uppdraget att representera klubben 
vid olika arrangemang. 
 
Klubbens ekonomi är mycket god. Årets överskott är 46160 kronor och 
kassabehållningen 2015-12-31 är 212969 kronor. 
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Den 31/12 2015 hade Lidköpings brukshundklubb 231 medlemmar. 
Åldersfördelningen på klubbens medlemmar ser ut som följer: 
ÅLDER ANTAL 
0 – 19  4 st 
20 – 39  46 st 
40 – 59  90 st 
60 –   57 st 
Utan persnr  34 st 
 
************************************************************************************************* 
 
Tävlingsgruppens (inkl. tjänstehund) verksamhetsberättelse 2015 
 
Tävlingsgruppen har under året bestått av:  
Tommy Granholm, gruppledare  
Marie Eriksson, sekreterare  
Jessica Lenntun  
Tommy Johansson  
Jan Holm 
Per Gunnar Lindahl 
 
Gruppen har haft fyra möten under året.  
 
Följande tävlingar har arrangerats 2015;  

 Lägre- och högre klass spår (7 startande)  

 Elitklass spår (4 startande)  

 Två lydnadsklasstävlingar, en i maj med 15 startade ekipage och en i 
november med 25 startande.  

 Appellklass (ställdes in pga. inga tävlande) 

 Söktävling alla klasser (6 startande)  
 

Vid lag-DM i lydnad på Vara-Grästorps Brukshundklubb representerades Lidköping 
av Marie Eriksson/Missi, Svante Olausson/Dusty och Nadine S Fasth/Emo. 
Lagledare var Pernilla Johansson och Lidköping kom på en hedrande 3:e plats av 
åtta startande lag. 
  
Vid lag-DM i bruks i Skövde hade Lidköping dessvärre inga representanter. 
Klubbmästare i lydnad blev Marie Eriksson/Missi, collie kh för tredje året i rad och får 
därmed behålla vandringspriset för gott och instifta ett nytt till 2016. Debutantklassen 
vanns av Fredrick Jonsson/Wilma, australisk terrier. 
Klubbmästare i bruks blev Börje Andersson/Emma, australisk kelpie för andra året i 
rad. 
 
Tillsammans med rallygruppen anordnades en gemensam klubbmästerskapsdag i 
augusti som avslutades med mat och trubaduren Fredrick Jonsson på verandan.  
 
Vi kan glädjas åt att Lidköpings Brukshundklubb har två ekipage i elitklass och vi är 
stolta över våra tävlingsekipage som representerar oss runt om på tävlingsbanorna, 
såväl i bruks som i lydnad. Vår satsning på lokala träningstävlingar samt vårt 
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delprojekt ”Träningstävlingar i Väst” har syftet att hjälpa de tävlande våga sig ut och 
prova på tävling.  
 
En 9 mm startpistol köptes in. 

 
Vandringspris 2015  
Atos vandringspris för Årets bästa hund i lydnad tillfaller Marie Eriksson och Missi. 
Olivers vandringspris för Årets bästa hund i Bruks har ingen kandidat, inte heller 
Texas vandringspris till årets bästa hund i appellklass och delas inte ut för 2015. 
Vandringspris för Årets bästa IPO-R ekipage tilldelas Anders Haage och Zelda.  
  
************************************************************************************************* 
 
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsberättelse 2015 

 
Genom officiella tävlingar IPO-R har klubben idag 5st ekipage godkända för 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg.  
Klubben genomförde SM i IPO-R 29-31maj. SM avgjordes i klass B med 8 starter i 
Ytsök och 8 starter i Ruinsök. Det var även 2 startande i Ytsök A och 2 startande i 
Ruinsök A som gick som nationell tävling. Klubben fick mycket beröm för väl 
genomfört SM och fina områden av domare och tävlande. Klubben hade 3st 
hemmaekipage som deltog i SM där Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda 
tog tredje platsen i Ruinsök.  
I juni deltog Lidköpings räddningsekipage tillsammans med en gruppledare vid skarpt 
eftersök efter Lisa Holm på Kinnekulle. 
Årets VM i IPO-R avgick i Aalborg, Danmark, I den svenska styrkan fanns bl.a. 
Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda som kom på en hedrande 13:e plats 
av närmare 50 ekipage 
Gruppen Svante Olausson, Liselott Haage, Anders Haage, Fredrika Lundberg 
anordnade i oktober räddningshundförarföreningens lagtävling. Även denna 
tillställning fick mycket god kritik från de tävlande. 
 
************************************************************************************************* 
 
Rallylydnads verksamhetsberättelse 2015 
 

Vi höll vårt första KM där Fredrick Jonsson och Wilma tog första platsen, andra 
platsen tog Nadine och Emo och tredjeplatsen tog Malin Palm Friberg och Ådi. 
Kvällen avslutades med en god middag och kubb. 
Till DM i Mariestad hade vi i år tre lag som tävlade. 
 
 
Lördag 17/10 arrangerades DM i Rallylydnad på Mariestads BHK. Individuellt 
presterade Nadine S Fasth och Emo bäst med en 4:e placering i nybörjarklass och 
Maria Ivarsson och Smack bäst i avancerad klass med en 2:a plats. En nybörjarklass 
och en avancerad klass arrangerades där en DM mästare utsågs. Även en lagtävling 
genomfördes. Klubben deltog med tre lag: Team Molly and the boys - Moa 
Johansson & Molly, Maria Ivarsson & Smack, Nadine S Fasth & Emo. 
Team Hon och hen - Fredrick Jonsson & Wilma, Ronja Svensson & Midas, Sofia 
Larsson & Elvis (som lyckades bäst av lagen med en 5:e plats!). 
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Team Tafz - Eva Månsson & Zandi, Clara Gustafsson & Fanny, Marie Eriksson & 
Texas. 

Vandringspris 2015 
Priset som Årets hund i rallylydnad går till Emo och Nadine Svensson Fasth. 

************************************************************************************************* 
 
Utbildningssektorns verksamhetsberättelse 2015  
 
Sektionen har under 2015 arrangerat 8 stycken kurser och söndagspromenader. 
Sektionen har tillsammans med instruktörer arbetat fram en ny valp/grundkursplan 
som prövades under våren -15 det visade sig att det var svårt att hinna med allt på 
kurstillfällena så det ska ske en liten omarbetning av den under 2016. 
Sektionen har under 2015 gett premier till de instruktörer som haft kurs under året. 
Sökläger med instruktör Birgitta Sunnergren hölls genom utbildningsgruppen och i 
samarbete med Studiefrämjandet Väst på Kinnekulle med 12 deltagare under 
veckoslutet 26-28 juni. 
 
************************************************************************************************* 
 
Agilitysektorns verksamhetsberättelse 2015 
 

 Onsdagen 13 maj arrangerade vi en deltävling i nybörjarcupen i agility. 14 st 

ekipage tävlade varav 2 st var Lidköpingsekipage. Stort grattis till Emma 

Johansson och Pelle som vann hoppklassen och kom två i agilityklassen. 

 Söndagen 17 maj arrangerade vi Jyckebohoppet. En inofficiell hopp- och 

agilityklass och en blåbärsklass. Det blåste storm men trots det så 

genomförde vi tävlingen med totalt ca 80 starter. Lidköpingsekipage stod på 

prispallen i nästan varje klass! 

 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 Hed & hennes hund Ella har tagit 5 Certifikat och blivit champion i både 

hopp & agility och har endast 1 SM-pinne kvar till kvalificera sig till SM 2016. 

Vi håller tummarna och hoppas att vi får se dom på startlinjen på SM i agility i 

juli. 

 Nya tunnlar och tunnelsäckar har köpts in under året. 

 KM hölls den torsdagen den 27 augusti. I small vann Anita & Ella, på andra 

plats kom Max & Molly. I Medium vann Anna-Kajsa & Wamos. I Large vann 

Daniella & Ayla och på andra plats kom Frida & Moje, tredje plats tog Jenny & 

Attie och på fjärde plats kom Anett & Thriss. 

 Vi arrangerade Skaraborgsmästerskapet söndagen den 27/9. Det blev en 

väldigt lyckad tävling med 20 lag och ca 200 starter individuellt. Vi var 15st 

ekipage från Lidköping som var med och tävlade och bäst lyckades Ylva & 
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Cisco som kom på en tredjeplats i small i det totala Skaraborgsmästerskapet. 

Amanda & Timo vann hoppklassen i small. Lidköping ställde upp med 3 lag 

och bäst kom laget ”Snabba Jyckar” med en 11:e placering. 

 Vi har fortsatt haft öppna möten för alla agilityintresserade.  

Vi tränar i ridhus under vintern november – mars. 

Vandringspris 2015 
Priset som Årets agilityhund tillfaller Ella och Anita Hed. 

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

Kökskommitténs verksamhetsberättelse 2015 
 
Köket har under året inte haft någon ansvarig utan har skötts av styrelsen. 
 
************************************************************************************************* 
 
Stugkommitténs verksamhetsberättelse 2015 
 
Under året som gått genomfördes en städdag där vi fräschade upp runt stugan och 
mögeltvätt av klubbstugans norra sida utfördes. Trappan till altanen med ramp 
färdigställdes, när trappan var färdig märktes det att entrén till altanen är något låg. 
Lampor på lydnadsplanen har riktats och reparerats. Belysning på parkeringsplatsen 
har också försökt att repareras, men där är vi i behov av att byta lampor. Elverket har 
lovat att sponsra begagnade lampor, men vi har efter många påminnelser ännu inte 
fått några lampor. Skogvaktmästaren har lovat att fälla träd som skymmer 
belysningen på lydnadsplan. Stugkommittén har bestått av Anders Haage, Jan Holm 
och Lars Lagerlöf. 
 
Anders Haage meddelar på årsmötet att lamporna på parkeringen nu är bytta. 
 
************************************************************************************************* 
 
PR/aktivitetskommitténs verksamhetsberättelse 2015 
 
PR/Aktivitetskommittén har fram till 22/10 2015 bestått av: 
 

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

 
Följande aktiviteter har genomförts; 

 Bowlingkväll – fredag 10 april där 17st glada hundägare åt pizza på Cyrano 
och spelade sedan ”Röda käglan” på Bowlinghallen i Lidköping. 

 Klubbmästerskapsdag med grillfest – lördag 22 augusti arrangerades KM i 
rallylydnad och lydnad under dagen och på kvällen samlades 16st till dukat 
bord för grillfest, kubbspel och underhållning av vår egen trubadur Fredrick 
Jonsson.  
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Vi har haft fortsatt samarbete med följande sponsorer samt medlemsrabatter  
t o m 2015-12-31; 

 Skara Hästsport – sponsrat med priser till varje officiell tävling i lydnad och 
bruks samt inofficiella agilitytävlingen och Skaraborgsmästerskapet i Agility) 
till ett värde av ca 600kr/tävling. Alla medlemmar får 10 % rabatt på hela 
hundsortimentet samt 5 % rabatt på hundfoder vid köp i butiken. 

 Transferprint/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 Skaraborgsmästerskapet i 
Agility samt SM IPO-R. Alla medlemmar får 10 % rabatt på sortimentet i 
butiken i Lidköping. 

 
Utöver dessa sponsorer ordnade kommittén med ytterligare 7 st sponsorer till 
Skaraborgsmästerskapet i Agility däribland Royal Canin som var huvudsponsor. 
 
Samarbetet med Arrak Outdoor har fortsatt för att kunna erbjuda våra medlemmar 
klubbkläder. Marianne Gustavsson från Arrak Outdoor/Firmahunden besökte klubben 
onsdag 27 maj för utprovning. Även under Skaraborgsmästerskapet i Agility i 
september fanns Marianne på plats och då fick alla medlemmar 10 % på ett köp 
under dagen. Klubben har per den 31/12-15, 40 st loggor kvar att använda. 
 
Den 22 oktober 2015 upplöstes PR/Aktivitetskommittén. 
 
Hemsidan har under hela året skötts av Marie Eriksson. 
 
************************************************************************************************* 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsberättelse 2015 
 
Ungdomsgruppen kickade igång terminen med en uppstartsdag, vilket innefattade 
hundträning och en paus där vi åt korv med bröd. Under vårterminen så startade en 
ny aktivitet som man döpte till ”stadspromenad”. Stadspromenaden hade man 
ungefär varannan vecka och då samlades vi för att göra en parkour-inspirerad 
promenad i staden tillsammans. Det innebar att hundarna bland annat fick träna sin 
balansförmåga med hjälp av att utföra olika moment under promenaden, s.k. parkour. 
Som flest kom det åtta personer på en promenad. Under sommaren hade 
ungdomsgruppen en paus från alla aktiviteter och under hösten har inga aktiviteter 
pågått. Ett undantag var när ungdomsgruppens ansvarige Erika Öster var och 
representerade och gjorde reklam för Lidköpings brukshundklubb på ”Djurens dag” 
på Lantgården i Lidköping.  
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2015  
   

   

Resultaträkning 2015 
   

   

INTÄKTER Utfall 2015 Utfall 2014 

Medlemsavgifter 27 012 18 100 

Kommunala bidrag  15 000 15 000 

Tävlingsgruppen 9 320 18 350 

Utbildningsgruppen 69 343 53 200 

Agilitygruppen 20 577 13 505 

PR/Aktivitetskommittén  1 140 

Kökskommittén 23 141 12 194 

Ungdomsgruppen  1 150 

Administration 200  

IPO-R 21 325  

   

    

Summa intäkter 185 918 132 639 

   

KOSTNADER   

Medlemsavgifter 7 895  

Tävlingsgruppen 15 738 14 367 

Utbildningsgruppen 6 125 6 867 

Agilitygruppen 17 710 15 950 

Stuggruppen 38 342 20 979 

PR/Aktivitetskommittén 137 3 148 

Kökskommittén 15 466 8 570 

Administration 25 295 46 526 

Ungdomsgruppen   

IPO-R 13 098  

   

Summa kostnader 139 806 116 407 

   

Rörelseresultat 46 112 16 232 

   

Finansiella poster   

Ränteintäkter 48 205 

   

Beräknat resultat 46 160 16 437 
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Balansräkning 2015-12-31  

   

 År 2015 År 2014 

Tillgångar   

   

Kassa 0 0 

Sparbanken 212 969 166 809 

Postgiro 0 0 

   

Summa tillgångar 212 969 166 809 

   

Skulder och eget kapital   

   

Eget kapital 166 809 150 372 

Årets resultat 46 160 16 437 

Obetalda räkningar 0 0 

   

Summa skulder & eget kapital 212 969 166 809 
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB 
 
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2016 – 2017 
 

************************************************************************************************* 
 
Styrelsens verksamhetsplan 2016 – 2017  
 
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. 
 
Under sportlovet räknar klubben med att arrangera sportlovsaktivitet för barn och 
ungdomar. 
 
Slutförhandling av arrende och nyttjanderätter med Lidköpings kommun ska ske 
under året. 
 
************************************************************************************************* 
 
Tävlingsgruppens verksamhetsplan (inkl. tjänstehund) för 2016 – 2017 
  
Tävlingsgruppen har för avsikt att fortsätta behålla antalet tävlingar under kommande 
tvåårsperiod.  
 
Följande tävlingar är inplanerade 2016:  
17/4 Spår lägre och högre klass  
15/5 Spår elitklass  
27/5 Lydnad I–elit  
25/9 Sök lägre–elit  
2/10 Appell spår-sök 
20/11 Lydnad I–elit  
 
Dessutom tillkommer ett spårläger med inhyrd instruktör sommaren 2016 samt under 
hösten 2016 en lydnadsdag/helg med inhyrd instruktör för lydnadsintresserade med 
inriktning på de nya lydnadsregler som träder i kraft 1/1-2017.  
Vi kommer att arrangera den uppskattade gemensamma klubbmästerskapsdagen 
tillsammans med rallygruppen och förhoppningsvis även agilitygruppen.  
Under året kommer en kombinerad ”spegelvägg” att byggas som även kan användas 
för att gömma sig bakom. 
 
************************************************************************************************* 
 
Specialsökhund räddningstjänstens verksamhetsplan 2016 – 2017 
 
2016            
Nuvarande godkända ekipage genomför officiellt prov som funktionskontroll för 
fortsatt godkännande inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 
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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 internationell IPO-R tävling 7-8 maj 2016 i grenarna ruin och ytsök. 
 
2017                  
Genom planerad träning hålla hög nivå på godkända ekipage. 
Genomföra nationell alt. internationell IPO-R i grenarna ruin och ytsök. 
 
************************************************************************************************* 
 
Rallylydnads verksamhetsplan för 2016 – 2017 
 
2016 kommer vi ha kurser för nybörjare och en kurs för tävlingsekipagen. Vi kommer 
att fortsätta med våra träningskvällar på onsdagar på klubben. 
 
************************************************************************************************* 
 
Utbildningssektorns verksamhetsplan 2016 – 2017 
 
Sektorn ska under det kommande året arrangera grund och fortsättningskurser. 
Försöka hitta nya assistenter som på sikt kan utbilda sig till 
allmänlydnadsinstruktörer. 
Försöka få erfarna instruktörer inom klubben att ställa upp och hålla kurser på 
klubben. 
omarbeta valp/grundkursen så att det hinns med under de kurstillfällen vi har på den. 
Förhoppningsvis ha två nya rallylydnadsinstruktörer klara under 2016.  
 
************************************************************************************************* 
 
Agilitysektorns verksamhetsplan 2016 – 2017 
 

 Vi kommer ha fortsätta träningar en till två dagar i veckan när våren kommer. 

 En helgkurs i agility kommer att hållas i vår med Anita Hed som instruktör. 

 Vi kommer att anordna en deltävling av nybörjarcupen under våren.  

 Vi ska anordna KM. 

 Vi planerar att ha en inofficiell tävling på hösten. 

 Vi kommer att fortsätta ha inomhusträning på vintern. 

 Vi kommer ha öppna möten för alla agilityintresserade under året. 

 
************************************************************************************************* 
 
Kökskommitténs verksamhetsplan 2016 – 2017 
 
Ingen köksansvarig eller köksgrupp finns för tillfället. 
 
************************************************************************************************* 
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Stugkommitténs verksamhetsplan 2016 – 2017 
 
Stugan är i behov av ordinarie underhåll som målning mm, samt utföra tidigare 
beslutade åtgärder. En eller två städdagar bör genomföras. Eventuellt växla av 
öppningen till entrén med en järnbalk för att på så sätt få bättre höjd i entrén. Byta 
lampor på parkeringen samt att vi är i behov av ny utebelysning till altan och stuga. 
 
Anders Haage meddelar på årsmötet att lamporna på parkeringen redan är bytta. 
 
************************************************************************************************* 
 
PR/Aktivitetskommitténs verksamhetsplan 2016 – 2017 
 

PR/Aktivitetskommittén förväntas vara med och 

 arrangera diverse aktiviteter för medlemmarna 

 hålla hemsidan uppdaterad 

 förnya och söka samarbete med sponsorer 
 
************************************************************************************************* 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsplan 2016 – 2017 

 
Eftersom nuvarande ansvariga inte förväntas fortsätta kommer ingen 
verksamhetsplan att göras för 2016/2017. Det återstår för de kommande ansvariga 
att planera sitt verksamhetsår. 
 

************************************************************************************************* 
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Förslag till budget 2016    

    

    

INTÄKTER Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 

Medlemsavgifter 15 000 27 012 16 000 

Kommunala bidrag  15 000 15 000 15 000 

Tävlingsgruppen 20 500 9 320 24 200 

Utbildningsgruppen 40 000 69 343 65 250 

Agilitygruppen 16 000 20 577 28 280 

PR/Aktivitetskommittén    

Kökskommittén 4 000 23 141 15 000 

Ungdomsgruppen    

Administration  200  

IPO-R  21 325  

      

Summa intäkter 110 500 185 918 163 730 

    

KOSTNADER Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 

Medlemsavgifter  7 895  

Tävlingsgruppen 20 500 15 738 21 000 

Utbildningsgruppen 4 500 6 125 18 500 

Agilitygruppen 11 950 17 710 24 850 

Stuggruppen 37 600 38 342 36 600 

PR/Aktivitetskommittén 5 000 137 5 000 

Kökskommittén 4 000 15 466 10 000 

Administration 25 200 25 295 25 200 

Ungdomsgruppen 1 500  1 500 

IPO-R  13 098  

     

Summa kostnader 110 250 139 806 142 650 

    

Ränteintäkter  48  

    

Beräknat resultat 250 46 160 21 080 

    
 

   
    

    

    

    

    

    

    
 
 
 



 
16 

 

Planbudget 2017   

   

   

 INTÄKTER KOSTNADER 

   

Medlemsavgifter 15 000  

Kommunala bidrag 15 000  

Tävlingsgruppen 20 000 20 000 

Utbildningsgruppen 30 000 4 000 

Agilitygruppen 12 000 10 000 

Stuggruppen  20 000 

PR/Aktivitetskommittén  5 000 

Kökskommittén 4 000 4 000 

Administration  25 000 

Ungdomsgruppen  2 000 

    

  96 000 90 000 

   

 Resultat 6 000 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2016 
 

Ordförande  VAKANT Nyval 1 år   
V ordförande  VAKANT Nyval 2 år  
Sekreterare  VAKANT Nyval 2 år  
Kassör  Ulrica Svensson Fyllnadsval 1 år   
Ledamot  Nina Ellhage Kvar 1 år   
Ledamot  Jan Holm Nyval 2 år   
Ledamot  Ronja Svensson Fyllnadsval 1 år   
Suppleant  Lars Lagerlöf Omval 2 år   
Suppleant VAKANT Fyllnadsval 1 år  
 
 

VALBEREDNINGSFÖRSLAG TILL REVISORER 2016 
 

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 2015 
 
Ledamot Karin Hernborg (sammankallande) 
Ledamot Jessica Lenntun 
Ledamot Daniella Andersson 
Suppleant Tommy Granholm   


