
 

Välkommen till årsmöte & årsfest 
Lördag 16 februari kl 18.00 i klubbstugan 

VÄLKOMNA! 
/Styrelsen 
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LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2019 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 
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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. 

 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 2018 

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

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018  

Styrelsen har under året bestått av:  

Eva Svensson, ordförande 
Marie Eriksson, vice ordförande 
Caroline Ringholm, sekreterare 
Ulrika Svensson, kassör 
Ronja Svensson, ledamot 
Jan Holm, ledamot 
Anna-Kajsa Klarin, ledamot 
Eva Månsson, suppleant 
Ingemar Johansson, suppleant 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten samt 2 protokollförda 
klubbmöten, vid vårens klubbmöte firade klubben samtidigt SBK 100 år med uppvisning av 
agility, lydnad och rallylydnad samt tårtbuffé.  

Årsmötet hölls i år den 24 februari och leddes av Kikki Granholm med 29 medlemmar 
närvarande. Kvällen avslutades med en uppskattad årsfest som arrangerades i samarbete 
med aktivitetsgruppen.  

Sportlovsaktiviteten för skollediga ungdomar lockade ca tjugo ungdomar och ett tiotal 
föräldrar till vår klubb. De flesta hade egen hund med sig, till de andra fanns det två 
lånehundar/station. Ungdomarna fick pröva på sök, rallylydnad, agility och göra en egen 
hundleksak. Klubben hade köket öppet där det gick att köpa saft och bulle.  

Arrangerat en julmyskväll med tipspromenad och lotteri med skänkta priser av våra 
medlemmar och sponsorer. 1875kr samlades in till Musikhjälpen denna kväll. Klubben 
hade en Flashmob på torget i samband med Lidköping för Musikhjälpen och deltog i 
glasburen på den samma. Det auktionerades ut 1h privatträning där pengarna gick till 
densamma.  

Hemsidan har uppdaterats för att förenkla för webmaster.  

Representanter från styrelsen har varit med på distriktets årsmöte i Karlsborg och två 
ordförandekonferenser. 

Deltog på Må bra dag i Lidköping med uppvisning av olika hundar och reklam om klubben 
med bord på gågatan. På scenen fick några hundar visa upp sig, SBKs och LBKs historia 
presenterades på temat SBK 100år och LBK 65 år. 

Lidköpings kommun har röjt upp i skogen bredvid klubbstugan och på rastslingan.  
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Styrelsen har tagit aktiv del i hur den nya lagen GDPR ska mötas i verksamheten. Genom 
att de av styrelsen utsedda som informationsansvariga, ordförande och vice ordförande, 
har hos Studiefrämjandet deltagit på webseminarium från SKK inför införandet av GDPR. 
Utsedda har också noga tagit del av det informationsmaterial som inkommit till klubben 
främst i mail. Arbetet med GDPR är pågående och är en stående punkt på dagordningen 
till varje styrelsemöte. 

Vid den årliga KM-dagen arrangerade styrelsen tillsammans med tävlingsgruppen, 
agilitygruppen och aktivitetsgruppen en 65-års fest på kvällen. KM-dagen 
uppmärksammades i SBK:s tidning ”Brukshunden”. 

Sökt föreningsbidrag.  

Påbörjat arbetet med att förbättra vår stora appellplan tillsammans med plangruppen.  

Arbetet med att byta alla fönster i klubbstugan har kommit långt under 2018.  

Uppdaterat städschemat.  

Vid medlemsmötet under hösten beslutades att investera i ett begagnat konstgräs till vår 
inomhusträningslada för att förbättra underlaget. Organiserat hämtning av konstgräset i 
Alingsås och sedan med hjälp av medlemmar gjort förarbete i ladan. Konstgräset har lagts 
in med sviktpad undertill samt tre stora speglar har satts upp. Antalet bokningar har varit 
över förväntan så här långt.  

En väg till ladan har skapats då den förra vägen stängdes av pga det staket som sattes 
upp vid flygfältet.  

Delat ut julblommor till de fyra närmsta grannarna och de fyra markägare som vi lånar 
mark av vid tävlingar.  

Klubbens ekonomi är god. Årets resultat är -20 738 kronor och kassabehållningen 
2018-12-31 är 202 637 kr.  

 
Den 31/12 2018 hade Lidköpings brukshundklubb totalt 271 medlemmar, varav 21 
ungdomsmedlemmar (Sveriges hundungdom) och 27 familjemedlemmar.  

Åldersfördelningen på klubbens ordinarie medlemmar ser ut som följer: 

PR  

Kön/ 
Ålder 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

Kvinnor 2 15 25 35 56 37 15 1

Män 0 5 7 9 17 19 13 0
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Vi har haft fortsatt samarbete med följande sponsorer samt medlemsrabatter t o m 
2018-12-31: 

• 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.  

• Staples i Lidköping – sponsrat med priser till lydnad-, bruks- och agilitytävlingar, 
KM-dagen samt invigning av ladan. Alla medlemmar får 15 % 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.  

Stavdal ny sponsor där vi förmånligt får hyra kärror etc.  

Agilitygruppens verksamhetsberättelse 2018 

Agilitygruppen har under året bestått av:  

Amanda Apelqvist, sammankallande  
Camilla Remgård 
Tina Frausin  
Ulrika Münz 
Sara Malmqvist 

• Vi startade året med gemensamma träningar på tisdagskvällar i klubbens lada 
under vintern.  

• Amanda Apelqvist höll en fortsättningskurs i ladan under jan-feb. 

• I februari deltog Amanda Apelqvist med Timo och Anna-Kajsa Klarin med Wamos på 
rasfestivalen. De 3 bästa hundarna i varje ras baserat på 2017 års resultat fick delta 
i tävlingen.  

• Vi har haft öppna agilityträningar på onsdagar kl 18:00 under vår/sommar/höst. 

• 18 april hade vi hinderfixardag med korvgrillning. Vi var runt 20 personer som 
hjälptes åt. 

• 10 maj hjälpte vi till som funktionärer på Götenes officiella tävling ”Vårhoppet” 
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• Under våren höll Amanda Apelqvist 1 nybörjarkurs och 1 fortsättningskurs. 

• 31 maj anordnade vi en deltävling i nybörjarcupen på klubben. Vi hade 5 ekipage 
från klubben som deltog i cupen och i finalen i Tibro hade vi två Lidköpingsekipage 
som vann hela cupen. I smallklassen Tina Frausin med Alfred och i Mediumklassen 
Tuvali Norberg med Tuff. 

• Anna-Kajsa Klarin med Wamos deltog på årets landslagsuttag. 

• I slutet av juni deltog Amanda Apelqvist med Timo och Anna-Kajsa Klarin med 
Wamos på årets SM i agility, både i lag och individuellt. 

• 14-15 juli kom Anne Karlsson till klubben och höll handlingskurs för 12 personer. 6 
deltagare i varje grupp. Det var ekipage från både Lidköpings BK och Götene BK. 

• Vi har haft 2 st tävlingsträningar under året, en på våren och en på hösten, där alla 
klubbar i Skaraborg var välkomna. Det var mycket uppskattat! På tävlingsträningen i 
augusti hade vi hela 50 starter!! 

• 8 september avgjordes KM i agility på klubbens KM-dag. I small vann Angelica 
Prytz med Quta, på andra plats kom Sebastian Pennannen med Timo. I Medium 
vann Anna-Kajsa Klarin med Wamos, på andra plats kom Tuvali Norberg med Tuff. I 
XL vann Sofie Johansson med April, på andra plats kom Sara Karlsson med 
Voodoo. Domare var Athina Remneman. 

• Skaraborgsmästerskapet avgjordes 15 september på Tomtens BK. Lidköping 
ställde upp med 2 lag där ett av lagen ”Lidköpings snabbaste” kom på en 6:e plats. 
Individuellt lyckades Sofie Johansson med April bäst. De vann totalen och blev 
Skaraborgsmästare i XL-klassen 2018. Angelica Prytz med Quta kom 5:a och Anita 
Pettersson och Ella kom 6:a i totalten i smallklassen. Anna-Kajsa Klarin med 
Wamos kom 5:a i totalen i medium. 

• 30 september hade vi agilityuppvisning på stadsnära lantgård. 

• Under hösten har Amanda Apelqvist haft 1 nybörjarkurs och Amanda Apelqvist och 
Camilla Remgård hade en fortsättningskurs tillsammans. 

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

• Vi har fått en ny champion. Amanda Apelqvist och Timo blev Svensk hoppchampion 
i september. 

• Vi har fortsatt haft öppna möten för alla agilityintresserade.  

• 1 december anordnade vi Adventshoppet ihop med Götene BK i körhallen på 
Axevalla travbana, det blev en riktigt lyckad tävling med över 400 starter. Det var en 
officiell klass 1 tävling med 1 agilityklass och 2 hoppklasser.  

• Under nov-dec har vi haft gemensamma träningar inomhus.  
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Vandringspris 2018 

Priset som Årets agilityhund tillfaller Quta  och Angelica Prytz.

Aktivitetsgruppens verksamhetsberättelse 2018 

Aktivitetsgruppen har under året bestått av:  

Fredrick Jonsson, sammankallande  
Linnea Carlsson 

Aktivitetsgruppen har varit ganska lugn. 

Det anordnades ett band till KM-dagen 8/9 där Paulsson och Djup förgyllde kvällen. 

Aktivitetsgruppen var med och arrangerade klubbens julmyskväll med insamling till 
Musikhjälpen. 

IPO-R gruppens verksamhetsberättelse 2018 

IPO-R gruppen har under året bestått av:  

Martin Lööf, sammankallande  
Svante Olausson 

Genom officiella tävlingar IPO-R har klubben idag 3st ekipage godkända för 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg.  

Klubben genomförde ett IRO - IPO-R prov i ruinsök och ytsök 19-20maj med totalt 16 
startande 3 olika klasser från 6 nationer.  

Årets Lag-VM i IPO-R avgick i Tjeckien. I det svenska ruinsökslaget fanns bl.a Svante 
Olausson som lagledare, Anders Haage med Kustmarken’s Unika Zelda. 

Anders Haage och Kustmarken’s Unika Zelda deltog på SM i IPO-R i Varberg.  

Vandringspris 2018 

Zelda’s Vandringspris för Årets bästa IPO-R ekipage tillfaller Zelda och Anders Haage. 
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Köksgruppens verksamhetsberättelse 2018 

Köksgruppen har under året bestått av:  

Eva Månsson, sammankallande 

Köksgruppen har  

* Sett till att det finns kaffe, dricka, kakor, godis och lite annat att köpa i klubbstugan.  

* Har hjälpt till att handla inför klubbens tävlingar under året.  

* Försöker ha ett bra utbud på varor till försäljning.  

* Garderoben på kontoret har fått en hylla med lite extra kaffe och dricka och ett kodlås. 
Det ska underlätta för t.ex. instruktörer när de har kurs och de märker att det saknas 
något till fikat.   

* Har börjat märka upp allt vi fryser in så vi har koll på datum. Vill att vi alla hjälps åt med 
detta.  

Uppskattar om ni hör av er om något saknas eller har önskemål på nya varor. Enklast via 
messenger eller sms. 

Rallylydnadsgruppens verksamhetsberättelse 2018  

Rallylydnadsgruppen har under 2018 varit vilande  

Vandringspris 2018 

Priset som Årets hund i rallylydnad går till Debbie och Maria Ivarsson. 

Stuggruppens verksamhetsberättelse 2018 

Stuggruppen har under året bestått av:  

Ingemar Johansson, sammankallande 

Under året har stuggruppen fixat två städdagar. Båda blev mycket lyckade med många 
medlemmar som hjälpte till. Det största fokuset på städdagarna har varit bytet av fönstren 
på klubbstugan. Förutom städdagarna har det blivit mycket gjort både utanför och inuti 
klubbstugan t.ex  
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* Köket har blivit ommålat  

* Klubben har fått en ny frys som nu står i hallen utanför köket. Bredvid kylskåpet står det 
nu istället ett nytt högskåp. Skåpet är tänkt att få bort saker som tidigare stod på 
köksskåpen och så att vi slipper ställa in kakor i kylskåpet.   

* Köket har även fräschats upp med lite nya köksgeråd.   

* Kranen i köket har blivit utbytt och det fuktskadade i skåpet och under stugan har blivit 
åtgärdat.  

* Isoleringen som hade släppt under stugan har blivit åtgärdad.  

Utanför stugan har Stuggruppen hjälpt till med renoveringen av den stora planen och den 
nya vägen in till den stora ladan. Vi har även fått slängt skräp och de gamla fönstren som 
stod inne i den lilla ladan.  

Tävlingsgruppens verksamhetsberättelse 2018 

Tävlingsgruppen har under året bestått av:  

Marie Eriksson, sammankallande   
Eva Svensson 
Ronja Svensson 
Tommy Granholm  
Jan Holm 
Per Gunnar Lindahl 
Mattias Gustafsson 

Gruppen har haft två protokollförda möten under året där emellan har frågor/saker som 
uppstått skötts via mail.  

Följande tävlingar har genomförts 2018:  

• 15/4 Lägre- och högrespår (7 starter)  

• 13/5 Elitspår och DM i spår (10 starter)  

• Två lydnadstävlingar startklass-klass 3, 25 maj (21 starter) och nytt för 2018 en 
dubbeltävling 10 november med 35 starter FM och 29 starter EM 

• 25/9 Sök lägre-elit och DM i sök (6 starter)  

• 30/9 Appellspår och sök (1 start sök, 5 starter spår) 
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Vid lag-DM i Lydnad på Skara Brukshundklubb representerades Lidköping av Malin Palm 
Friberg och Bell, Marie Eriksson och Missi, Svante Olausson och Dusty. Lagledare var 
Caroline Ringholm och Lidköping kom på fjärde plats av fyra startande klubblag.  

Vid lag-DM i Bruks på Tidaholms Brukshundklubb deltog Svante Olausson och Dusty, 
Caroline Ringholm och Tesla, Linda Ryman och Vera samt lagledare Mattias Gustafsson. 
Laget blev femma av sex klubblag. 

Tillsammans med agilitygruppen och aktivitetsgruppen anordnades en gemensam 
klubbmästerskapsdag 8 september som avslutades med fest på kvällen i ladan. Fem 
stycken deltagare i KM Bruks som vanns av Svante Olausson och Dusty. Nytt för i år var 
en Debutantappell som lockade fyra deltagare och vanns av Ronja Svensson och Wanco. 
Tio stycken deltagare i Debutantklassen lydnad som vanns av Lotta Haage och Leex. Sex 
stycken deltagare i lydnad och klubbmästare blev Maria Ivarsson och Voodoo. 

Projektet ”Bruks för alla” har sjösatts för att få fler intresserade av bruks. Ett bruksläger 
(spår och brukslydnad) med 10 deltagare från klubben arrangerades 18-19/8 med två 
inhyrda instruktörer; Tina Rosén Lindh och Magnus Svensson. Två stycken prova-på 
dagar har arrangerats; upplet (somras) och spår (höstas). 

Gemensamma skotträningar har skett vid 14 tillfällen. 

Träningstävlingarna i lydnad/brukslydnad med kommendering för våra medlemmar 1:a 
måndagen varje månad har fortsatt. Övriga måndagar har träningstävling lydnad/bruks 
genomförts. 

Tävlingsekipagegalleriet i klubbstugan har uppdaterats, ansvarig Marie Eriksson. 

Vandringspris 2018 

Atos vandringspris för Årets bästa hund i lydnad tillfaller Vera och Linda Ryman. 

Texas vandringspris till årets bästa hund i appellklass, Emo och Nadine S Fasth. 

Olivers vandringspris för Årets bästa hund i Bruks, ingen ansökan.  

Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2018  
Utbildningsgruppen har under året bestått av:  
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Caroline Ringholm, sammankallande 
Helena Johansson 
Eva Magnusson 
Kenneth Magnusson 

Under tidig vår skrev vi tillsammans med några av klubbens allmänlydnadsinstruktörer en 
kursplan för en fortsättningskurs. Kursplanen testades sedan under hösten och fick positiv 
feedback från både instruktörer och kursdeltagare.  

Utbildningsgruppen har tillsammans med våra instruktörer anordnat följande kurser under 
2018: Fyra grundkurser, en fortsättningskurs, en aktivitetskurs, en spårkurs och två grund- 
och två fortsättningskurser i agility. Sammanlagt har det genomförts 11 kurser. Vi testade i 
år att ha flera instruktörer som hjälptes åt med att ta var sin del i aktivitetskursen. Även här 
fick vi positiv feedback då det gjorde att vi kunde genomföra kursen utan att någon 
behövde binda upp sig på en hel kurs.  

Utbildningsgruppen har även i år bjudit in till en gemensam reflektionsträff efter att 
kurserna avslutats, en på våren och en på hösten. Där har instruktörerna som haft kurs 
under terminen fått reflektera tillsammans och även kunnat komma med önskningar eller 
förslag på förbättringar i vår kursverksamhet.  

Utbildningsgruppen kommer ge premier till de instruktörer som haft kurs under året. 

Ungdomsgruppens verksamhetsberättelse 2018  

Ungdomsgruppen har under 2018 varit vilande  
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2018  

*****************************************************************************
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 2018

Resultaträkning 2018

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017
Medlemsavgifter 35 435   33000 33 720   
Bidrag 21 000   25000 25 874   
Tävlingsgruppen 32 070   18600 15 695   
Utbildningsgruppen 93 862   65000 88 490   
Agilitygruppen 14 730   14950 9 440   
Aktivitetsgrupp 2 215   0 16 261   
Köksgrupp 37 490   20000 19 586   
Administration 3 150   2500 21 163   
IPO-R 3 778   10000 9 988   

Summa intäkter 243 729,67 189050 240 217   

KOSTNADER
Medlemsavgifter 13 785   12000 12 185   
Tävlingsgruppen 28 453   17500 22 997   
Utbildningsgruppen 9 790   8700 6 343   
Agilitygruppen 12 704   14900 10 030   
Fastighet 119 656   105000 76 482   
Aktivitetsgrupp 7 837   5000 21 224   
Köksgrupp 34 368   18500 18 532   
Administration 36 433   35800 54 138   
IPO-R 1 499   11500 10 895   

Summa kostnader 264 524,94 228900 232 826   

Rörelseresultat −20 795   7 391   

Finansiella poster
Ränteintäkter 58   58   

Beräknat resultat −20 738   −39850 7 449   
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Balansräkning 2018-12-31

12/31/18 1/1/18
Tillgångar

Kassa 0 0
Swedbank 202637 223375

Summa tillgångar 202637 223375

Skulder och eget kapital

Eget kapital 223375 0
Årets resultat −20738 0

Summa skulder & eget kapital 202637 223375



LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2019 – 2020 

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

Styrelsens verksamhetsplan 2019-2020 

Styrelsen avser under åren att hålla minst 10 styrelsemöten samt 2 klubbmöten utöver 
årsmötet enligt SBK:s stadgar. 

Styrelsen kommer att skicka representanter till Skaraborgsdistriktets olika mötesforum 
(Ordförandekonferenser, KUL-möten, mm) under åren. 

Söka föreningsbidrag och annat möjligt ekonomiskt stöd. 

2019 

*Under sportlovet kommer klubben att arrangera sportlovsaktivitet för barn och ungdomar. 

*Planerar att i samarbete med stuggruppen kolla över vad som behöver göras utvändigt på 
stugan och taket på lilla ladan. 

*Ha ett gemensamt möte med samtliga grupper för att främja ett fortsatt bra samarbete 
inom klubben. 

*Fortsätta arbetet med att förbättra appellplanen. 

*Testa ett bonussystem för aktiva medlemmar där poängen ger en plats på ett 
sommarläger.  

2020 

Fortsätta med arbetet att upprusta klubbstugan/planerna. 

Agilitygruppens verksamhetsplan 2019-2020 

• I början av året kommer vi ha öppen agilityträning i klubbens lada på tisdagskvällar. 

• Vi kommer ha gemensam träning ute en gång i veckan vår/sommar/höst. 

• 2 Mars har vi bjudit in Fanny Gott som håller hoppteknikkurs i ladan. 
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• Vi planerar att arrangera ”Vårhoppet” tillsammans med Götene BK. 

• Vi kommer bjuda in fler instruktörer att hålla kurs hos oss under året. 

• Vi kommer att anordna en deltävling av nybörjarcupen till våren. 

• Vi kommer ha en hinderfixardag under året.  

• Vi planerar att anordna en prova-på-dag någon gång under året. 

• Vi planerar att hålla både nybörjarkurs och fortsättningskurs under året. 

• Vi planerar att ha minst två stycken tävlingsträningar under året där vi bjuder in 
övriga klubbar i Skaraborg. 

• Vi planerar att tillsammans med Götene BK anordna Adventshoppet sista helgen i 
november. 

• Vi kommer att köpa in lite nya hinder under året. 

• Vi kommer ha öppna möten för alla agilityintresserade under året.  

Aktivitetsgruppens verksamhetsplan 2019-2020 

Kommande år kommer se likadant ut som föregående år. Skulle gärna önska att fler vill 
vara med i gruppen, så att det kan anordnas fler roliga saker på klubben.  

IPO-R gruppens verksamhetsplan 2019 – 2020 

2019                   

Fortsatt planerad träning för att vidmakthålla hög nivå på godkända ekipage samt öka 
intresset för IPO-R för att åter kunna hålla 5 godkända ekipage Räddningstjänsten Västra 
Skaraborg. 

Genomföra IRO - IPO-R i slutet 25-26 maj i grenarna ruin och ytsök. Att hålla ett Ruinprov 
26 oktober. 

2020                   

Genom planerad träning hålla hög nivå på godkända ekipage. 

Genomföra nationell alt. internationell IPO-R i grenarna ruin och ytsök. 

Köksgruppens verksamhetsplan 2019-2020  
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Planen för 2019 är att försöka storhandla mer (dricka, vatten och sådant som har lång 
hållbarhet) och önskar vid dessa tillfällen kunna få lite hjälp av någon. Ska försöka gå 
igenom och rensa i skåpen. 

Rallylydnadsgruppens verksamhetsplan 2019-2020 

*Starta upp en aktiv rallylydnadsgrupp.  

*Genomföra minst en öppen rallylydnadsträning i månaden.  

*Uppmuntra fler till att våga träna och tävla rallylydnad.  

Stuggruppens verksamhetsplan 2019-2020  

* Planerar för att fönstren i klubblokalen ska göras färdigt både invändigt och på utsidan. 

* Klubbstugan bör målas utvändigt. Även hängrännor på stugan är dåliga och behöver 
åtgärdas.  

* Taket på den lilla ladan behöver bytas.  

* Planen skall harvas och vi ska så gräs till våren.  

Tävlingsgruppens verksamhetsplan för 2019 – 2020 

Tävlingsgruppen har för avsikt att fortsätta behålla antalet tävlingar under kommande 
tvåårsperiod. 

Följande tävlingar är inplanerade 2019:  
14/4 Spår lägre och högre klass  

12/5 Spår elitklass  

7/6 Startklass-klass 3, kväll DM 

15/9 Sök lägre–elit DM 

29/9 Appell spår-sök 

10/11 Startklass-klass 3 FM 

10/11 Startklass-klass 3 EM 

Lag DM i lydnad samt Lag DM i bruks kommer vi att finnas med på. 
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Vi kommer tillsammans med rallylydnadsgruppen, agilitygruppen och aktivitetsgruppen 
arrangera den uppskattade gemensamma klubbmästerskapsdagen i aug/sept.  

Lydnadshelg för våra aktiva lydnadsekipage planeras under våren med Jenny Wibäck. 

Projektet ”Bruks för alla” kommer fortsätta under 2019 med prova-på dagar i sök (vintern) 
samt rapport (vår). Brukslägret kommer få en uppföljning.  

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

Tävlingsträningar med kommendering 1:a måndagen/månad kommer att fortsätta, likaså 
tävlingsträningar lydnad/bruks övriga måndagar.  

Gemensamma skotträningar kommer fortsätta.  

Utbildningsgruppens verksamhetsplan 2019-2020 

Under 2019 hoppas vi kunna fortsätta att kunna erbjuda minst fyra kurser varje termin.  

Se till att vi utnyttjar vår träningslada för kursverksamhet. 

Vi kommer även försöka hitta olika sätt för att inspirera och vidareutbilda våra instruktörer. 

Under 2019-2020 hoppas vi kunna utbilda fler instruktörer inom agility och minst en 
instruktör i specialsök.  

Klubben kommer tillsammans  med Studiefrämjandet hålla i en ledarutveckling steg 1 för 
att höja kvalitén ännu ett snäpp i våra verksamheter.  

Vi har även bjudit in Eva Marie Wergård. Hon kommer ha sin MOD-föreläsning om 
tävlingspsykologi och mental träning.  

Ungdomsgruppens verksamhetsplan 2019 – 2020   

Styrelsen kommer att arbeta för en aktiv ungdomsgrupp under 2019.  
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Förslag till budget 2019  

***************************************************************************** 
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Förslag till budget 2019

INTÄKTER Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018
Medlemsavgifter 35000 35 435   33000
Kommunala bidrag + stat 10000 21 000   25000
Tävlingsgruppen 48200 32 070   18600
Utbildningsgruppen 90000 93 862   65000
Agilitygruppen 45500 14 730   14950
Fastighet 50000
Aktivitetskommittén 0 2 215   0
Kökskommittén 30000 37 490   20000
Administration 4000 3 150   2500
IPO-R 3600 3 778   10000

Summa intäkter 316300 243 730   189050

KOSTNADER
Medlemsavgifter 14000 13 785   12000
Tävlingsgruppen 45400 28 453   17500
Utbildningsgruppen 10500 9 790   8700
Agilitygruppen 27300 12 704   14900
Stuggruppen 147500 119 656   105000
Aktivitetskommittén 5000 7 837   5000
Kökskommittén 27000 34 368   18500
Administration 38100 36 433   35800
IPO-R 7500 1 499   11500

Summa kostnader 322300 264525 228900

Ränteintäkter 58

Beräknat resultat −6000 −20737 −39850
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Planbudget 2020

INTÄKTER KOSTNADER

Medlemsavgifter 33000 13000
Kommunala bidrag 10000 0
Tävlingsgruppen 28000 30000
Utbildningsgruppen 80000 10000
Agilitygruppen 30000 27500
Fastighet 0 100000
Ladan 5000 3000
Aktivitetsgrupp 5000 10000
Köksgrupp 35000 33000
Administration 3000 35000
Ungdomsgruppen 0 0
IPO-R 15000 12500

244000 261000

Resultat −17000



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2019  

Ordförande  Caroline Ringholm   Nyval 1år  

Sekreterare  Käth Birgetz    Fyllnadsval 1år  

Kassör   Ulrika Svensson    Omval 2 år  

Ledamot  Ronja Svensson   Omval 2 år 

Ledamot   Camilla Remgård   Nyval 2 år 

Suppleant   Ronny Jason    Nyval 2 år 

Vice ordförande  Marie Eriksson    1 år kvar  

Ledamot   Jan Holm     1år kvar  

Suppleant   Ingemar Johansson   1 år kvar  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORER 2019 

Revisor    Gun-Britt Erlingfors  Omval 1 år  

Revisor   Per Gunnar Lindahl   Omval 1år  

Suppleant   Carola Berg    Omval 1år  

Suppleant   Jessica Lenntun    Omval 1år 

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 2018 

Ledamot   Mattias Gustafsson ( sammankallande )  

Ledamot   Fredrick Jonsson  

Ledamot   Svante Olausson  

Suppleant  Pernilla Johansson 
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