Dagordning vid årsmöte med Arboga Brukshundklubb den 15/2 2019
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet.
4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
5. Val av ordförande för årsmötet.
6. Val av sekreterare vid årsmötet.
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Revisorernas berättelse för 2018
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2019
13. Medlemsavgift för 2020
14. Fastställande av/ beslut om
 Verksamhetsplan och budget för 2019
 Medlemsavgift för 2020
15. Val
a) Val av ordförande för en tid av 1 år
b) Val av ledamot för en tid av 2 år (kassör)
c) Val av ledamot för en tid av 2 år (vice ordf)
d) Val av suppleant 2 för en tid av 2 år
e) Val av två revisorer för en tid av 1 år
f) Val av en person till valberedningen på 2 år
g) Val av ombud till distriktet för en tid av 1 år
h)
16. Beslut om omedelbar justering av punkt 15 (val)
17. Till årsmötet inkomna motioner

18. Priser och utmärkelser
19. Mötets avslutning

VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL FÖR 2019
MÖTEN
Februari
Årsmöte och Konstitutionsmöte
Mars
Styrelse och kommittéer
Maj
Medlemsmöte
Augusti
Styrelsen o kommittéer
September Medlemsmöte
December Styrelsen o kommittéer budgetmöte
Samt möten vid speciella uppkomna behov under året.
INFORMATION
Information till medlemmar kommer att delges via klubbens hemsida och FB samt
ibland via e-post. Viss information kommer också att anslås på anslagstavlan vid
klubben. På hemsidan kommer information om verksamheten, kurser, möten,
träningar, tävlingar mm läggs in. På FB påminnelser om olika aktiviteter.

TÄVLING OCH TRÄNINGSKOMMITTÉN
Träningar
En träningsträff kommer att ordnas i mars där årets träningar och upplägg kommer
att diskuteras.
Torsdagar blir träningsdag för klubbens medlemmar, med en ansvarig för
gruppmomenten samt budföring.
Det kommer att ordnas interna träningstävlingar under 2019. Ansvariga för kvällen
kommer att utses likt tidigare år, datum och mer detaljerad information kommer att
skickas till berörda samt läggas ut på klubbens hemsida och anslås vid klubben.
Om så bestäms på träningsträffen i mars kommer det att bli några gemensamma
träningstillfällen för uppletande mer info kommer på hemsidan och klubbens FB.
Två träningshelger med inhyrd instruktör för klubbens aktiva funktionärer är
inplanerat, en helg för lydnad och en helg bruks. Det kommer att subventioneras till
medlemmar som bidragit till klubbens verksamhet.

Tävlingar och tävlingsfunktionärer
2019
1/5
25/5
21/9
12/10

Lydnadsklass 3
Rapport lägre högre elit. Startklass och klass 1
Lägre spår
Rallylydnad nybörjar och mästarklass, dubblerad

Möten kommer att hållas i anslutning till tävlingar och när det finns något att
behandla. Information om de olika aktiviteterna kommer att finnas på klubbens
hemsida FB och via e-post utskick.
Inofficiell utställning
En inofficiell utställning kommer att ordnas i november/december i Arboga ridhus.
STUGKOMMITTÉN
Vårstädning
Gräsklippningsjour.
Plogning av parkering sker vid behov.
KÖKET
Köksansvarig har ansvaret för att det finns fika att köpa vid träningar, kurser samt
mat och all förtärning vid klubbens tävlingar.
Kurser och instruktörsutbildning
Planerade kurser under 2019
Startklass
Appellklass
2 valpkurser
Allmänlydnad
Rallylydnad
Sök
Viltspår
Momentkurs brukslydnad lägre till elit.
Hur många av de planerade kurserna som kommer att genomföras beror på
tillgången på instruktörer samt efterfrågan på kurser.
Utbildningar under 2018
En medlem kommer att gå utbildning till SBK instruktör i Specialsök-Preparatsök

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
Öka kännedom om klubben och vår verksamhet.
Få fler medlemmar till klubben
Få fler medlemmar engagerade i verksamheten. Få medlemmar intresserade av att
utbilda sig till funktionärer, det som klubben behöver är instruktörer och domare.
Få aktiva funktionärer kvar i sin roll.
Att försöka upprätthålla en bra träning för klubbens tävlingsekipage, så att klubben
får fler ekipage i de högre klasserna. Samt väcka tävlingsintresse hos nya
medlemmar.

HUR NÅR VI DIT
* Fortsatt information av klubbens verksamhet på hemsidan och på FB samt
eventuellt annan annonsering i samband med kurser.
* Försöka ha ett bra och brett kursutbud och för att kunna uppnå detta krävs fler
instruktörer som vill jobba med kurser.
* Öka förståelsen bland medlemmarna för möjligheten att kunna påverka klubbens
verksamhet genom ökad närvaro.
* Bättre information till medlemmar om vilka SBK-utbildningar det finns att tillgå. Samt
vilka interna beslut som finns beträffande ersättning för olika utbildningar.
* Fortsätta med den linjen vi har att aktiva funktionärer får möjlighet till vidare
utbildning inom ramen för klubbens verksamhetsområden, då utbildade funktionärer
är en tillgång för klubben.
* Ha kvar våra gemensamma träningskvällar och våra tävlingsinriktade kurser och på
så sätt försöka öka intresset för tävlingsverksamheten. Tävlingsförarna med sin
erfarenhet av att träna och tävla med hund är en viktig kunskapsbank, där alla
medlemmar som är intresserade av att träna och tävla med sin hund kan hämta idéer
och träningshjälp.

Valberedningens förslag verksamhetsåret 2019

Ordförande vid årsmötet

Alf Memner

Sekreterare vid årsmötet

Birgitta Nääs

Styrelse
Ordförande 1år

Katarina Kernehed

omval

Ledamot (vordf) 2 år

Elisabeth Sahlin

omval

Ledamot (kassör) 2 år

Lisa Grönberg

omval

2 Suppleant 2 år

Annica Eriksson

omval

Revisorer
Margareta Dahl
Annica Russing

1 år
1 år

Valberedning
Sara Eriksson
( 1 år kvar Katarina Jonsson)

Representanter till distriktet 1 år
Christer Sjöberg
Örjan Jonsson
Alf Memner

2018-12-12
Valberedning
Katarina Jonsson, Annica Russing

2 år

Nyval

