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Välkommen till årsmöte 
 

 
 Lördag 24 februari kl 18.00 i klubbstugan 

 
 

    

VÄLKOMNA! 
 

 
 
 

 

                                                          /Styrelsen                                         
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2018 
 
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.  



 
3 

 

15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 a) ordförande i styrelsen (1 år) 
 b) vice ordförande i styrelsen (2 år) 
 c) sekreterare 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 2017 
************************************************************************************************* 
 
Styrelsen verksamhetsberättelse 2017 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Eva Svensson 
Vice ordförande Marie Eriksson 
Sekreterare Lotta Axelsson 
Kassör  Ulrica Svensson 
Ledamot  Jan Holm 
Ledamot  Ronja Svensson 
Ledamot  Anna-Kajsa Klarin 
Suppleant  Lars Lagerlöf 
Suppleant  Eva Månsson 
 
 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten samt 2 protokollförda 
klubbmöten, vid vårens klubbmöte höll Johan Hansson en föreläsning om sitt jobb 
om hundförare inom polisen. 
 
Årsmötet hölls i år den 25 februari och leddes av Kikki Granholm med 37 medlemmar 
närvarande. Kvällen avslutades med en årsfest som arrangerades i samarbete med 
aktivitetsgruppen. 
 
Sportlovsaktiviteter för skollediga ungdomar lockade ca 45 ungdomar och ett tiotal 
föräldrar till vår klubb. Dessa fick prova på olika hundaktiviteter, bla göra en egen 
fleeceleksak och serverades varm choklad, kaffe, saft och bullar. 
 
Under våren inbjöds samtliga grupper till ett möte som uppstart på verksamhetsåret.  
 
Köpt in hjärtstartare och erbjudit utbildning i HLR. 
 
Anordnat en föreläsning med Arne Våring, med tema Brukshundsklubben då och nu. 
 
Satt upp två digitala fotoramar, påbörjat arbetet med ny hemsida, uppdaterat policy 
för klubbens Facebook sidor. 
 
Ordnat två olika inspirationsdagar, en om specialsök med Susanne Kihl och en om 
friskvård för hund med Jessica Axelsson. 
 
Gjort en dogparkour-bana tillsammans med aktivitetsgruppen. 
 
Representanter från styrelsen har varit med på distriktets årsmöte i Skara och två 
ordförandekonferenser i Skövde. Styrelsen har även deltagit på möte på 
studiefrämjandet och vägföreningen. 
 
Deltog på Må bra dag i Lidköping med rasparad. 
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Uppdaterat arbetsbeskrivningen för styrelsens arbetsuppgifter samt bett de olika 
grupperna att göra detsamma.  
 
Sökt föreningsbidrag. Inhämtat offert för iordningsställande av stora apellplanen samt 
sökt investeringsbidrag för detta. Även bett alla grupper att utse en representant för 
att ingå i en projektgrupp för arbetet med planerna.  
Initierat byte av fönster i klubbstugan. 
 
Sålt snöskotern. 
 
Uppdaterat städschemat. 
 
Iordningsställt ladan tillsammans med klubbens medlemmar. Skapat policy för 
bokning och bokningsschema av ladan. 

Styrelsen har tillsammans med aktivitetsguppen invigt ladan, 16/12, med en skoj-
tävling, tipspromenad samt knytis-julfika. De 2520 kr som samlades in under dagen 
gick oavkortat till musikhjälpen. 

Delat ut julblommor till de fyra närmsta grannarna och de markägare som vi lånar 
mark av vid tävlingar. 
 
Stund med hund har gjort besök på äldreboende under våren. 
 
Jonas Sundström har skänkt en ny skylt som är placerad vid infarten, den är tillägnad 
klubbens förste ordförande Knut Sundström. 
 
Klubbens ekonomi är mycket god. Årets överskott är 7 449 kronor och 
kassabehållningen 2017-12-31 är 223 375 kr. 

Den 31/12 2017 hade Lidköpings brukshundklubb totalt 266 medlemmar, varav 21 
ungdomsmedlemmar (Sveriges hundungdom) och 29 familjemedlemmar. 
Åldersfördelningen på klubbens ordinarie medlemmar ser ut som följer: 

Kön\Ålder 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Kvinna 5 16 28 37 40 35 13 

Man 0 3 8 13 14 21 10 

 
 
 
PR 
Vi har haft fortsatt samarbete med följande sponsorer samt medlemsrabatter  
t o m 2017-12-31: 

 Skara Hästsport – sponsrat med priser till alla lydnads- och brukstävlingar 
samt KM-dagen. Alla medlemmar får 10 % rabatt på hela hundsortimentet 
samt 5 % rabatt på hundfoder vid köp i butiken. 

 650p.se – sponsrat med priser till vår elitspårtävling samt söktävling. Alla 
medlemmar får 10 % rabatt vid köp i butiken. 
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 Staples i Lidköping – sponsrat med priser till lydnad-, bruks- och 
agilitytävlingar, KM-dagen samt invigning av ladan. Alla medlemmar får 10 % 
rabatt på sortimentet i butiken i Lidköping. 

 Djur och Naturbutiken i Lidköping – sponsrat med priser till vår 
lydnadstävling i november. Alla medlemmar får 5% rabatt på alla hundfoder, 
10% rabatt på allt hundtugg/godis samt 10% rabatt på hundleksaker & 
hundtillbehör.  
 

 
Hemsidan har under året skötts av Marie Eriksson som även har påbörjat arbetet 
med en ny hemsida för utökade möjligheter, tex bokningssystem av ladan. 

 
 
************************************************************************************************* 
 
Tävlingsgruppens verksamhetsberättelse 2017 
 
Tävlingsgruppen har under året bestått av:  
Tommy Granholm, gruppledare  
Marie Eriksson, sekreterare 
Jan Holm 
Per Gunnar Lindahl 
Mattias Gustafsson 
 
Gruppen har haft två möten under året, däremellan har frågor/saker som uppstått 
skötts via mail.  
 
Följande tävlingar har arrangerats 2017;  

 Lägre- och högre spår (10 startande)  

 Elitspår och DM i spår (10 startande)  

 Två lydnadsklasstävlingar startklass – klass 3, 26 maj (21 startande) och 11 
november (20 startande)  

 Sök lägre-elit och DM i sök (9 startande)  
Apellspår- och söktävlingen 3 november ställdes in pga för få anmälningar. 
 

Tillsammans med Götene BK så genomfördes kursen ”Utbildning i regelverk och 
moment avseende lydnadsklasserna genom praktisk träning” under våren. Sex 
tillfällen fördelade i Lidköping och Götene med sex deltagare. Syftet var att samtidigt 
som våra tävlingsledare i lydnad fick träning i att kommendera så fick deltagarna 
träna i tävlingslik miljö. 

Vid lag-DM i Lydnad på Götene Brukshundklubb representerades Lidköping av Malin 
Palm Friberg och Bell, Maria Ivarsson och Voodoo, Pernilla Johansson och Simsåån. 
Lagledare var Marie Eriksson och Lidköping kom på fjärde plats av fyra startande 
klubblag.  

Vid lag-DM i Bruks på Tomtens Brukshundklubb deltog Tommy Granholm och 
Moses, Svante Olausson och Dusty, Fredrick Jonsson och Mille samt lagledare 
Ulrica Svensson. Laget blev sjua av sju klubblag.  
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Tillsammans med rallygruppen, agilitygruppen och aktivitetsgruppen anordnades en 
gemensam klubbmästerskapsdag 25 augusti som avslutades med fest på kvällen. 
Sex stycken deltagare i KM Bruks som vanns av Tommy Granholm och Moses. Sju 
stycken deltagare i Debutantklassen lydnad som vanns av Camilla Remgård och 
Bella. Sju stycken deltagare i lydnad och klubbmästare blev Pernilla Johansson och 
Simsåån.  

Det nya ”lydnadshindret” har byggts av Tommy Granholm. 

Material till den kombinerade ”spegelväggen” finns på klubben.  

Planerade skott-träningar har skett vid ett flertal tillfällen både dagtid och kvällstid.  

Träningstävlingarna i lydnad/brukslydnad med kommendering för våra medlemmar 
första måndagen varje månad har fortsatt, samt två extra insatta tillfällen. 

Tävlingsekipagegalleriet i klubbstugan har uppdaterats och förnyats utifrån 
regelförändringar, ansvarig Marie Eriksson.  

 
Vandringspris 2017 
Atos vandringspris för Årets bästa hund i lydnad tillfaller Voodoo och Maria Ivarsson. 
Texas vandringspris till årets bästa hund i appellklass, Dusty och Svante Olausson. 
Olivers vandringspris för Årets bästa hund i Bruks, ingen ansökan. 
  
 
************************************************************************************************* 
 
IPO-R-gruppens verksamhetsberättelse 2017 

Ansvariga för gruppen har Martin Lööf och Svante Olausson varit. 

Genom officiella tävlingar IPO-R har klubben idag 4st ekipage godkända för 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg.  

Klubben genomförde SM i IPO-R i grenarna ruinsök & ytsök 2-4juni med sammanlagt 
14 startande i B-klass och 2 startande i ytsök A-klass.  

I årets SM hade vi en tävlande med från klubben som ställde upp i både Ruinsök och 
Ytsök, Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda.  

Årets VM i IPO-R avgick i Österrike där Anders Haage med Kustmarken’s Unika 
Zelda gjorde en fin prestation, men tyvärr räckte det inte till godkänt resultat.  

 
Vandringspris 2017 
Zelda’s Vandringspris för Årets bästa IPO-R ekipage tilldelas Anders Haage och 
Zelda. 
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************************************************************************************************* 
 
Rallylydnadsgruppens verksamhetsberättelse 2017 
 

Ansvariga för rallygruppen har varit Ronja Svensson, Fredrick Jonsson, Anna-Kajsa 
Klarin, Cecilia Jonsson, Madeleine Stark och Teija Skoglund. 
KM 2017 
1:a Maria Ivarsson och Debbie 97 poäng 
2:a Malin Palm Friberg och Ådi 95 poäng 
3:a Camilla Remgård och Bella 93 poäng 
 
Rallygruppen har haft en svacka under året, det saknas folk som kan ställa upp på 
aktiviteter, delta i möten och att hålla i dom organiserade träningarna både dag- och 
kvällstid. Vi upplever att det kommer mindre och mindre med ekipage på träningarna. 
Vi behöver nya friska fläktar som driver detta framåt och engagerar. 
Ronja Svensson slutar som sammankallande för gruppen, även Fredrick Jonsson 
lämnar gruppen.  
Flera av kubbens ekipage tävlar aktivt.  
Vi är stolta över er, även ni som tränar och har rallyn som en sysselsättning till er 
hund uppskattas, ni lyfter och visar hur rolig sporten är och framför allt att det är en 
sport för alla!  
 
 

Vandringspris 2017 
Priset som Årets hund i rallylydnad går till Missi och Marie Eriksson. 

 

************************************************************************************************* 
 
Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2017 

Utbildningsgruppen har under 2017 bestått av Camilla Remgård, Helena Johansson, 
Eva Magnusson, Kenneth Magnusson och Caroline Ringholm.  

Utbildningsgruppen har tillsammans med våra instruktörer anordnat följande kurser: 
Fem grundkurser/valpkurs, en ”rallylydnad för alla”-kurs, en lydnadskurs för startklass 
och två aktivitetskurser samt en grund- och två fortsättningskurser i agility. Den 
pågående spårkursen avslutades under våren. Sammanlagt har det genomförts 12 
kurser. Utbildningsgruppen har bjudit in till två reflektionsträffar, en på våren och en 
på hösten, efter att kurserna avslutats. Där har instruktörerna som haft kurs under 
terminen fått reflektera tillsammans och även kunnat komma med önskningar eller 
förslag på förbättringar i vår kursverksamhet. Vi har även fått tre nyutbildade 
instruktörer under året. Allmänlydnadsinstruktörer Ronja Svensson och Fredrick 
Jonsson, agilityinstruktör steg 1 Amanda Apelqvist. 

Utbildningsgruppen kommer att ge premier till de instruktörer som haft kurs under 
året.  
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************************************************************************************************* 
 
Agilitygruppens verksamhetsberättelse 2017 
 

Ansvariga för gruppen har Amanda Apelqvist, Camilla Remgård, Anna-Kajsa Klarin 
och Daniella Andersson varit. 

Vi tränade i ridhuset i Norra Härene fram till mars.  

Den 2 april hade vi en prova-på-agilitydag på klubben. Vi gjorde reklam för det via 
Facebook och hemsidan. 8 deltagare närvarade på en lyckad förmiddag med agility.  

Anna-Kajsa Klarin har gått tävlingsledarutbildning. (ej klar)  

Amanda Apelqvist har gått A1-instruktörsutbildning och är nu godkänd 
agilityinstruktör steg 1.  

22/4 och 30/4 var Ann Wiktorsson på klubben och höll tävlingshandlingskurs i agility.  

Vi har haft 2 tävlingsträningar under våren där alla klubbar i Skaraborg var välkomna. 
Det var mycket uppskattat!  

4 maj arrangerade vi en deltävling i nybörjarcupen i agility. 9 st ekipage tävlade varav 
1 st var Lidköpingsekipage. Stort grattis till Ina Hasselblad med Cilla som vann både 
hopp- och agilityklassen.  

Ina Hasselblad med hunden Cilla vann finalen av nybörjarcupen i Tibro 7 juni. Stort 
Grattis!  

Vi har haft öppna agilityträningar för nybörjare på måndagar och öppna 
agilityträningar för tävlingsekipage på torsdagar.  

26 augusti avgjordes KM i agility på klubbens KM-dag. I small vann Sebastian Olsson 
Pennanen med Timo. I Medium vann Anna-kajsa Klarin med Wamos och i X-Large 
vann Sara Karlsson med Theo. Ann Wiktorsson var domare.  

23 september var det dags för DM på Töreboda BK. Lidköping ställde upp med 2 lag 
varav laget ”Se upp för dårarna” kom på en tredje plats. Laget bestod av: Daniella 
Andersson med Nellie, Nadine S Fasth med Emo, Sara Karlsson med Theo och 
Camilla Remgård med Bella. Individuellt lyckades Nadine S Fasth bäst som kom på 
en fjärde plats i large-klassen med hunden Emo.  

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 kvalade till årets SM men deltog inte.  
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Vi har två stycken som har blivit CHAMPIONS! Anna-Kajsa Klarins Wamos blev 
Hopp-champion i maj och Amanda Apelqvists Timo blev Agility-champion i 
september.  

Vi har fortsatt haft öppna möten för alla agilityintresserade.  

Vi har gjort iordning våra hopphinder så att de är godkända för tävling.  

Camilla Remgård har haft 2 st fortsättningskurser under året. Amanda Apelqvist har 
haft en nybörjarkurs. 

  

Vandringspris 2017 
Priset som Årets agilityhund tillfaller Wamos och Anna-Kajsa Klarin. 

 

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

Köksgruppens verksamhetsberättelse 2017 
 
Köksansvariga under året har Joakim Sandberg och Sofia Larsson varit. 
 
Vi har fortsatt som vi gjorde förra året. Vi har tagit in mer laktosfria kakor och även lite 
glutenfritt. Och det har fungerat bra. Kontakten via Messenger eller mail när det är 
tävlingar funkar också bra så finns inget vi vill ändra på där heller.   
 
 
************************************************************************************************* 
 
Stuggruppens verksamhetsberättelse 2017 
 
Vi har haft två arbetsdagar med ca. 30 deltagare, där vi har röjt upp runt stugan och 
kört bort flera släpkärror med sly och skräp! 
Vi har städat och gjort ordning i vårt förråd och nu hittar vi lättare verktyg och föremål 
som används vid tävlingar. Det har också städats upp vid agility banan samt rensat ut 
det som inte användes. Taket på lilla ladan har lagats då det var hål i tjärpappen. Två 
storstädningar har också gjorts i klubbstugan vid dessa tillfällen. Den gamla 
klubbskylten har bytts ut och en ny blev uppsatt i augusti. Det har även varit fyra 
tillfällen då klubben har ställt i ordning stora ladan för inomhusträning. Ett stort arbete 
med många deltagare inblandade ett axplock av vad som gjorts, det kördes bort 
minst femtontal släpkärror med skräp samt flyttades grejor från den stora hallen till 
mindre sidoförråd. Rivning av gamla trallar och virke som var i vägen för att kunna få 
rena väggar. Uppsättning väggskivor samt målning städning av golv och utkörning av 
grus som golvmaterial. Ny belysning har satts upp i stora hallen samt att nya lampor 
monterades utanför.  
Stugkommittén har under året bestått av Jonas Sundström, ansvarig, Ingemar 
Johansson och Lars Lagerlöf. 
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************************************************************************************************* 
 
Aktivitetsgruppens verksamhetsberättelse 2017 
 
Aktivitetskommittén har under 2017 bestått av Fredrick Jonsson och Linnea 
Carlsson. 
 
Vi i aktivitetsgruppen har arrangerat följande aktiviteter:  
Årsmöte / årsfest 25:e februari 
Baklucke-loppis 17:e juni 
Festlig KM dag 26:e augusti, tillsammans med tävlings-, rallylydnads- och 
agilitygruppen. 
Invigning av ladan 16:e december, tillsammans med styrelsen 
 
 
************************************************************************************************* 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsberättelse 2017 

Ungdomsgruppen har under 2017 varit vilande 

************************************************************************************************* 
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2017 
 

   

   Resultaträkning 2017 

   

   INTÄKTER Utfall 2017 Utfall 2016 

Medlemsavgifter 33 720 32 705 

Kommunala/Statliga bidrag  25 874 15 000 

Tävlingsgruppen 15 695 11 855 

Utbildningsgruppen 88 490 85 295 

Agilitygruppen 9 440 6 675 

PR/Aktivitetskommittén           16 261                              12 605 

Kökskommittén 19 586 18 136 

Ungdomsgruppen                    0                                       0 

Administration 21 163 2 310 

IPO-R 9 988 6 434 

   

 

  
 Summa intäkter 240 217 191 015 

   KOSTNADER 
  Medlemsavgifter 12 185 12 135 

Tävlingsgruppen 22 997 14 709 

Utbildningsgruppen 6 343 16 185 

Agilitygruppen 10 030 7 071 

Stuggruppen 76 482 61 859 

PR/Aktivitetskommittén 21 224 13 535 

Kökskommittén 18 532 17 510 

Administration 54 138 38 881 

Ungdomsgruppen                    0 
 IPO-R 10 895 6 231 

   Summa kostnader 232 826 188 116 

   Rörelseresultat 7 391 2 900 

   Finansiella poster 
  Ränteintäkter 58 58 

   

Beräknat resultat 7 449 2 957 
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Balansräkning 2017-12-31 
 

   

 

År 2017 År 2016 

Tillgångar 
  

   Kassa 0 0 

Swedbank 223 375 215 927 

   Summa tillgångar 223 375  215 927 

   Skulder och eget kapital 
  

   Eget kapital 215 927 212 969 

Årets resultat 7 449 2 957 

Obetalda räkningar 0 0 

  
  Summa skulder & eget kapital 223 375 215 927 

    

 

 

 

SWISH 2017 
 
Via Swish har betalats in 123 375 kr 
Antal transaktioner         786 st 
Bankavgift                          1 179 kr  
Avgift i %             0,96 
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB 
 
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2018 – 2019 
 

************************************************************************************************* 
 
Styrelsens verksamhetsplan 2018 – 2019  
 
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. 
 
2018 
Under sportlovet räknar klubben med att arrangera sportlovsaktivitet för barn och 
ungdomar. 
 
Planerar att i samarbete med stuggruppen byta fönster på klubbstugan. 
 
Ha ett gemensamt möte med samtliga grupper för att främja ett fortsatt bra 
samarbete inom klubben. 
 
Påbörja arbetet med appell- och agilityplaner. 
 
Utifrån SBK100 år kommer distriktet att anordna en jubileumsdag den 5/8 på 
Lidköpings brukshundsklubb.  
Vår egen klubb firar 65 år, något som kommer att uppmärksammas. 
 
2019 
Fortsätta med arbetet att upprusta klubbstugan/planerna. 
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************************************************************************************************* 
 
Tävlingsgruppens verksamhetsplan för 2018 – 2019 
  
Tävlingsgruppen har för avsikt att fortsätta behålla antalet tävlingar under kommande 
tvåårsperiod med ett tillägg – en FM samt en EM tävling i lydnad, alla klasser, 10/11.  
 
Följande tävlingar är inplanerade 2018:  
15/4 Spår, lägre och högre klass  
13/5 Spår, elitklass 
25/5 Lydnad, startklass – klass 3, kväll 
16/9 Sök, lägre–elit  
30/9 Appell, spår-sök 
10/11 Lydnad, startklass – klass 3 FM 
10/11 Lydnad, startklass – klass 3 EM  

Vi kommer tillsammans med rallylydnadsgruppen, agilitygruppen och 
aktivitetsgruppen arrangera den uppskattade gemensamma klubbmästerskapsdagen 
i aug/sept.  

Tävlingsgruppen vill få fler intresserade och engagerade i brukset, planer finns att 
arrangera små deltävlingar under året.  

Inventering och inköp av diverse lydnad och bruksgrejer kommer att ske.  

Tävlingsträningar med kommendering 1:a måndagen/månad kommer att fortsätta 

 
 
************************************************************************************************* 
 
IPO-R-gruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 
 
2018             
Fortsatt planerad träning för att vidmakthålla hög nivå på godkända ekipage samt 
öka intresset för IPO-R för att återigen uppnå 5 godkända ekipage till 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 
Genomföra IRO IPO-R prov 19-20 maj i grenarna ruinsök och ytsök. 
 
2019                   
Genom planerad träning hålla hög nivå på godkända ekipage. 
Genomföra nationell alt. internationell IPO-R i grenarna ruinsök och ytsök. 
 
************************************************************************************************* 
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Rallylydnadsgruppens verksamhetsplan för 2018 – 2019 
 
Gruppen är vilande tillsvidare, styrelsen börjar arbetet med att tillsätta ansvariga till 
våren. 
 
 
************************************************************************************************* 
 
Utbildningsgruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 

Under 2018 hoppas vi kunna genomföra fyra kurser varje termin. Vi kommer även 
bjuda in en föreläsare för att fortbilda våra instruktörer. Under jan/feb 2018 kommer 
Utbildningsgruppen tillsammans med våra instruktörer genomföra tre träffar där vi 
tillsammans skriver en kursplan för ”Grundkurs steg 2”. Det kommer även gå en 
fortsättningskurs i agility i ladan under vårvintern.  

Under 2019 hoppas vi kunna vidareutbilda några av våra instruktörer. Vi hoppas 
även kunna erbjuda kurser i ladan under vintertid. 

  
************************************************************************************************* 
 
Agilitygruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 
 
 Vi planerar att både ha nybörjarkurs & fortsättningskurs till våren. Förhoppningsvis 
en fortsättningskurs i ladan i vinter. Hösten är oklar ännu. 
 
· Vi kommer ha gemensam träning en gång i veckan under våren. 
 
· Vi kommer att anordna en deltävling av nybörjarcupen 31/5. 
 
· Vi kommer ha en hinderfixardag 18/4. 
 
· Vi kommer anordna en prova-på-dag någon gång under året. 
 
· Vi planerar och hoppas att vi kommer ha en inofficiell tävling någon gång under 
våren där Anna-Kajsa Klarin kan bli klar som tävlingsledare. 
 
· Vi planerar att ha minst två stycken tävlingsträningar under året där vi bjuder in 
övriga klubbar i Skaraborg. 
 
· Vi ska hjälpa till som funktionärer under Götenes officiella tävling i vår. 
 
· Vi kommer tillsammans med Götene BK anordna en officiell agilitytävling den 1/12. 
Det kommer att bli en klass 1 och 2 tävling som kommer att hållas i körhallen i Skara. 
 
· Vi kommer ha öppna möten för alla agilityintresserade 
 
************************************************************************************************ 
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Köksgruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 
 
 
Till nästa år har vi inga idéer just nu vad som finns att bättra på. Men alla medlemmar 
är välkomna med förslag.  
 
 
************************************************************************************************* 
 
Stuggruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 

 

Nya fönster sätts in klubbstugan, inköpta. 
Element i förrådet verktygsboden behöver anskaffas, nuvarande är trasigt. Annars 
rostar verktygen. 
Byta skåpsbotten i köksskåpet under diskbänken 

Byta kökskran då packningarna läcker och det är billigare långsiktigt att byta 

Byta bräder baksida av huset mot stora rummet (risk för att vatten tränger in pga. 
glest virke). 
Gräva upp mot vattenavlopp, kök, då det finns tecken att isolering släppt samt att 
skadedjur kan tränga in 

Väggar på stugan behöver skrapas och målas och knutbräder behöver bytas. 
Brädfodring behöver bytas på lilla ladan (ligger för nära marken och har skadats pga. 
avsaknad av hängrännor). 
Takpapp på lilla ladan behöver läggas om. 
 
Ambitionen är att beta av så många punkter som möjligt under 2018-2019. 
  
 
************************************************************************************************* 
 
Aktivitetsgruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 
 
2018-2019 kommer att vara ungefär likadant som 2017. Baklucke-loppisen hoppas vi 
kan bli en tradition. 
 

 

************************************************************************************************ 
 
Ungdomsgruppens verksamhetsplan 2018 – 2019 

 
Styrelsen kommer att arbeta för en aktiv ungdomsgrupp under 2018. 
 

 

************************************************************************************************* 
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Förslag till budget 2018 
   

    

    INTÄKTER Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 

Medlemsavgifter 33 000 33 720 32 000 

Kommunala bidrag + stat 25 000 25 874 25 000 

Tävlingsgruppen 18 600 15 695 13 000 

Utbildningsgruppen 65 000 88 490 55 000 

Agilitygruppen 14 950 9 440 16 700 

Aktivitetsgruppen 0 16 291 10 000 

Köksgruppen 20 000 19 587 16 000 

Ungdomsgruppen 0 0 0 

Administration 2 500 21 163 500 

IPO-R 10 000 9 988 15 000 

 

      

Summa intäkter 182 100 240 217 183 200 

    KOSTNADER 
   Medlemsavgifter 12 000 12 185 12 000 

Tävlingsgruppen 17 500 22 997 20 600 

Utbildningsgruppen 8 700 6 343 7 300 

Agilitygruppen 14 900 10 030 12 200 

Stuggruppen 105 000 76 483 76 600 

Aktivitetsgruppen 5 000 21 224 15 000 

Köksgruppen 18 500 18 532 14 000 

Administration 35 800 54 138 40 000 

Ungdomsgruppen 0 0 0 

IPO-R 11 500 10 895  10 000 

 

      

Summa kostnader 228 900 232 827 207 700 

    Ränteintäkter 
 

58 
 

    

Beräknat resultat -39 850 7 449 -24 500 
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Planbudget 2019 

  

   

   

 

INTÄKTER KOSTNADER 

   Medlemsavgifter 33 000 12 000 

Kommunala bidrag 15 000 15 000 

Tävlingsgruppen 20 000 18 000 

Utbildningsgruppen 65 000 7 000 

Agilitygruppen 10 000 10 000 

Stuggruppen                      0 100 000 

Aktivitetsgruppen 5 000 15 000 

Köksgruppen 20 000 22 000 

Administration               3 000 35 000 

Ungdomsgruppen                      0 0 

IPO-R 15 000 10 000 

 

  

   186 000 212 000 

   

 

Resultat -26 000 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2018 
 

Ordförande  Eva Svensson Omval 1 år   
V ordförande  Marie Eriksson Omval 2 år  
Sekreterare  Caroline Ringholm Nyval 2 år   
Ledamot Jan Holm Omval 2 år   
Suppleant Ingemar Johansson Nyval 2 år   
 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER 2018 
 

Revisor  Gun-Britt Erlingfors Omval 1 år   
Revisor  Per Gunnar Lindahl Omval 1 år   
Suppleant  Carola Berg Omval 1 år   
Suppleant  Jessica Lenntun Nyval 1 år    
 

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

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 2017 
 
Ledamot Tommy Granholm (sammankallande) 
Ledamot Caroline Ringholm 
Ledamot Mattias Gustafsson 
Suppleant Fredrick Jonsson   


