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Dagordning
l. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera under årsmötet
fört protokoll.
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
6. Fastställande av ärendelista under årsmötet.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sistförflutna verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för sistförflutna verksamhetsåret.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmarna avgivna i motioner.
13. Av styrelsen avgivna propositioner.
14. Val av ordföranden i styrelsen för ett år. (Se § 24)
15. Val av sekreterare och kassör för två år.
16. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval. (Se § 24)
17. Val av suppleant till styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval.
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska
styrelsens förvaltning under löpande verksamhetsår.
19. Val av ombud till Representantskapet och till distriktsmöten samt ersättare. (Se
grundstadga §18 och 19 samt distriktsstadga § 11 och 12)
20. Val av kommittéer m m eller uppdrag åt styrelsen att göra dessa val.
21. Val av valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14-20 till nästa årsmöte.
22. Ärende som av styre1sen föreläggs årsmötet eller i övrigt upptagits på ärendelistan.
Vid val enligt punkt 14-20 får samtliga närvarande med förslagsrätt föreslå även andra
kandidater än de i valberedningens förslag upptagna. Sålunda föreslagen person skall ha
accepterat nomineringen skriftligt eller vara närvarande.
Revidering av grundstadga fastställd av Repskapet 2012, godkänd av SKK/CS den 28/11
2001.
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Verksamhetsberättelse för 2017
för Enköpings Hundungdom
Styrelsen för Enköpings hundungdom avger härmed följande berättelse över föreningens
verksamhet under tiden 28 September till 31 december 2017.
Styrelse
Ordförande Linda Lindholm
Sekreterare Amanda Lavén
Kassör Malin Nyberg
Ledamot Johanna Krange
Revisorer
Elisabeth Spång
Linn Riise
Kansli
Lånat Enköpings Brukshundklubbs klubbstuga
Medlemsantal
Sedan starten den 28 September 2017 har vi värvat 12 nya medlemmar, vi ser fram emot en
växande medlemskrets under 2018.
Föreningens inre verksamhet
Den 28 september 2017 hölls bildningsmöte i lokaler hos Enköpings Brukshundklubb.
Närvarande var bland annat Kerstin Nilsson från studiefrämjandet och Meta Lönnberg från
Sveriges Hundungdom. Totalt deltog 11 stycken vid bildningen av den nya föreningen.
Den 11 oktober 2017 hade styrelsen en informationskväll med Kerstin Nilsson från
studiefrämjandet, kvällen handlade om grundläggande föreningsteknik. De fick bland annat
lära sig om organisationsstrukturer, de olika posternas uppdrag i föreningen och hur man
håller effektiva styrelsemöten.
Den 17 oktober 2017 hölls det första styrelsemötet. Där beslutades om föreningens
firmatecknare, stadgar, ansvarsområden inom styrelsen. De började även planeras inför nästa
aktivitet som föreningen skulle hålla i.
Den 2 december deltog två av styrelsens ledamöter på en ledarskapsutbildning vid
Studiefrämjandet i Uppsala. Utbildningen, Ledarskapsutbildning steg 1, fokuserade på rollen
som ledare och på hur grupper fungerar. De fick grundläggande kunskap i folkbildningens
pedagogik och metoder. De fick även kunskap om Studiefrämjandets idé och organisation.
Utåtriktad verksamhet och information
Den 8 Oktober genomfördes en organiserad hundträning för barn och ungdomar med temat
vardagsaktivering. Träningen hölls på Enköpings Brukshundklubb och nio stycken ekipage
deltog.
Den 15 oktober anordnade EHU en rosa hundpromenad för att samla in pengar till
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Eventet blev väldigt lyckat och totalt deltog ett 20-tal
ekipage med sina hundar, som sedan marscherade genom Enköpings stad i ett långt, rosa tåg.
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Promenaden blev ett ypperligt träningstillfälle för hund och förare att utveckla sin kontakt
med många olika störningar. Totalt samlades det in 1120 kronor till förmån för
bröstcancerforskning. Evenemanget sponsrades av Enköpings Djurklinik och Försvarsmakten
och de tio första som anmälde sig till promenaden erhöll varsin goodiebag med produkter från
företagen.
Den 18 december publicerades Enköpings Hundungdoms egen hemsida
www.enkopingshu.se. Där finns information om föreningen, styrelsen och vad som är på
gång. Hemsidan är även ett verktyg för medlemmarna att få kontakt med styrelsen men även
för att kunna följa utvecklingen och verksamheten.
Enköpings Hundungdom finns även på de sociala medierna Facebook (@enkopingshu) och
Instagram (@enkopings_hundungdom), där delas information, inspiration och en del av den
mer vardagliga verksamheten i föreningen. Dessa är viktiga verktyg för att kommunicera med
den målgrupp som Enköpings Hundungdom riktar sig mot, men även i markandsföringssyfte.
Ekonomi
Under 2017 har föreningen endast två transaktioner på kontot, en intäkt på 10 000 kr i form av
startbidrag utbetalat av Sveriges Hundungdom och en utgift på 1671,25 kr för köp av
domännamn och webbhotell hos Hemsida24.
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Balansräkning 2017

Enköpings Hundungdom
Balansrapport
Räkenskapsår 2017-09- 28 till 2017-21-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1920 Kassa/Plusgiro

8 328,75 kr

Summa tillgångar

8 323,75 kr

Skulder & Eget Kapital
Eget Kapital
2099 Redovisat resultat

8 328,75 kr

Summa Skulder & Eget Kapital
Beräknat resultat

8 328,75 kr
0,00 kr
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Resultaträkning 2017

Enköpings Hundungdom
Resultatrapport
Räkenskapsår 2017-09- 28 till 2017-21-31

Intäkter
3099 Startbidrag
Summa intäkter

10 000 kr
10 000 kr

Kostnader
Övriga kostnader
6540 IT-tjänster
Summa kostnader

-1 671,25 kr
-1 671,25 kr

Resultat

8 328,75 kr

8999 Redovisat resultat

-8 328,75 kr
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018
Vår ambition är att under 2018 kunna erbjuda gemensamma träningar, temakvällar, kurser
och andra aktiviteter utifrån våra medlemmars önskemål och förslag. Medlemmarna skall
erbjudas möjlighet till ett aktivt och glädjefyllt liv med sina hundar.
Vi vill, genom ett nära samarbete med Enköpings Brukshundklubb, kunna erbjuda
medlemmarna välskötta och tillgängliga träningsplaner och lokaler. Vår förhoppning är att
verka för en naturlig övergång till Enköpings Brukshundklubb då medlemmarna når en ålder
av 25 år.
Vi kommer arbeta målorienterat utifrån de mål som är gemensamma för alla lokalklubbar
inom Sveriges Hundungdom:
- att utbilda ungdomar i allmän hundhållning att anordna kurser, prov och tävlingar
- att anordna friluftsbetonade aktiviteter, med eller utan hund såsom lägerverksamhet,
studiebesök m.m
- att i samarbete med Svenska Kennelklubben och dess specialklubbar orientera om samt
anordna aktiviteter i respektive specialgren
- att aktivera och motivera ungdomar att deltaga i utbildning till ledare och
föreningsfunktionärer
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Valberedningens förslag
Ordförande: Linda Lindholm
Sekreterare: Malin Nyberg
Kassör: Amanda Lavén
Ledamot: Erica Klevebrand Nielsen
Ledamot: Erika Johansson
Ledamot: Sara Karlsson
Ledamot: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Revisor: Elisabeth Spång
Revisor: Linn Riise
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