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Dagordning ÅRSMÖTE 2021-02-14
1) Årsmötet öppnas.
2) Fastställande av röstlängd.
3) Val av ordförande för årsmötet samt anmälan om styrelsens val av sekreterare för årsmötet.
4) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet, samt anmälan om oberoende
rösträknare.
5) Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
6) Fastställande av dagordning.
7) Styrelsens samt sektorers / kommittéers verksamhetsberättelser.
8) Revisorernas berättelser.
9) Fastställande av resultat och balansräkning.
10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11) Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2021.
12) Förslag till medlemsavgift för 2022.
13) Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021 samt medlemsavgift för 2022.
14) Val av lokalklubbsstyrelse enligt stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Suppleant 1
Suppleant 2

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år fyllnadsval
2 år
1 år fyllnadsval
2 år
1 år fyllnadsval

j. Revisorer 2 st
k. Revisorssuppl. 2 st

1 år
1 år

l.

Årsmötet utser

Valberedning

15) Beslut om omedelbar justering av §12, §13 samt §14.
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16) Behandling av inkomna motioner.
17) Årsmötet avslutas.

Verksamhetsberättelse 2020 Styrelsen
Styrelsen för Varbergs Brukshundklubb avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020.
Det har varit ett ovanligt år för oss som förening. I mitten av mars stoppades all organiserad
verksamhet förutom kurserna, som fick anpassas efter nya regler. Under några månader i
somras kunde vi anordna viss verksamhet, men under hösten stängde vi ner igen.
Vi har hela tiden gjort vårt bästa för att respektera det SKK, SBK och Folkhälsomyndigheten har
meddelat regelbundet under året. Trots allt är det allra viktigaste att vi håller oss friska, inte
bidrar till att sprida smitta, men ändå kan utöva vår hobby.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Magnus Karlsson
Madelene Stolth-Elmertoft
Carina Haglund
Helen Larsson
Tove Dahl – del av året
Christina Andersson
Mariella Gustafsson
Nathalie Rubin
Malin Olsson

Revisorer
Marianne Torbiörnsson
Anders Kjernholm
Revisorssuppleant
Christer Haglund
Valberedning
Ida Bergström
Katarina Antonsson
Sara Berglund
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett årsmöte, nio styrelsemöten och ett digitalt
informationsmöte för medlemmar samt ett utomhusmöte. Utöver det har medlemsinformation
skickats ut vid 13 tillfällen, då vi inte kunnat bjuda in till fysiska möten.
Vi kunde genomföra det årliga åtagandet att vakta Simstadion 3-4 juli under deras
tävlingsvecka. För detta fick klubben 5.000 kr.
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Underhåll och investeringar:
Staket runt lilla planen är på plats, det medförde också att skogskanten röjdes upp. Målning på
klubbstugan och altanen har gjorts, och den nya tävlingsboden är färdigställd och inredd.
Medlemmar:
Vid årskiftet var medlemsantalet 351.
Till alla medlemmar i sektorerna, och alla funktionärer som hjälper till att driva verksamheten,
vill vi rikta ett stort tack! Alla arbetar ideellt, och det läggs ned många timmar för att vi ska förbli
en klubb som ordnar de aktiviteter vi är ålagda av SBK att genomföra.
Vi är stolta över alla våra tävlingsekipage som varit ute i landet och representerat vår klubb.
Stort tack för att ni är så bra representanter för vår klubb!
Kommunikation:
Vi har skapat en facebook-sida, Varbergs Brukshundklubb, som är klubbens officiella sida för
kommunikation med medlemmar.
Sponsorer:
Vi har haft ett flertal sponsorer under året. Vi är tacksamma för all stöttning vi får, och riktar ett
extra tack till Bertils Åkeri i Värö AB som ställer upp med maskiner och arbete för att hålla våra
planer och tävlingsområden i gott skick.
Alla sponsorer är representerade på vår hemsida.
Varbergs Brukshundklubbs styrelse 2020
Ordförande: Magnus Karlsson

Vice ordförande:
Madelene Stolth-Elmertoft

Kassör: Helen Larsson

Sekreterare: Carina Haglund

Ledamot: Christina Andersson

Ledamot: Mariella Gustafsson

Suppleant: Nathalie Rubin

Suppleant: Malin Olsson
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Verksamhetsberättelser 2020 sektorerna
Agility
Agilitysektorn hade planer på 3 tävlingar men allt ställdes in på Corona. Sagik valde att köra på
en hårdare linje än vad SKK rekommenderade vilket gjorde att vi inte kunde arrangera några
tävlingar.
Madde och Sara

Bruks

Vi har genomfört 3 st tävlingar, 1 st apell tävling klass sök och spår har fått ställas in pga
Corona.
 14 mars spår högre klass
 15 mars spår lägre klass
 26 september sök, lägre, högre och elit
Vi vill tacka alla funktionärer som ställt upp i vått och torrt, och ordnat så bra arrangemang åt
klubben!
Utöver bruksproven genomförde vi 2 st IPO-R-prov.
Sektorn har bestått av: Carina Haglund, Monica Hjort och Helen Larsson

HUS

Under året har det startats 32 kurser på klubben. Av dessa har 16 stycken hållits av ideella
instruktörer, 13 stycken hållits av någon av våra tre avtalsinstruktörer och 3 stycken hållits av
anlitade externa instruktörer.
Ett antal kurser har behövt ställas in eller skjutas fram på grund av coronapandemin och de är
inte medräknade här. Kurserna fördelar sig på nedan områden:
 6 Allmän/aktivering
 4 Tävlingsförberedande
 1 Agility
 3 Bruks
 1 Freestyle/HtM
 1 Nosework
 7 Rallylydnad
 9 Tävlingslydnad
Utöver ordinarie kursverksamhet så har vi under året börjat erbjuda privatträning för dem som
vill träna själv med en instruktör eller inte kan binda upp sig på en hel kurs.
Sedan sommaren har alla kursdeltagare fått möjlighet att fylla i kursutvärdering anonymt via ett
webb-formulär. Glädjande är att drygt 68% är mycket nöjda med kursen de gått och drygt 28%
är nöjda. På frågan om man kan tänka sig att gå kurs igen på Varbergs Bk svarar 92% ”ja” och
8% ”kanske”.
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I augusti hade vi en kick off för alla instruktörer som fick möjlighet att testa på jaktapportering.
Under hösten har fem av klubbens instruktörer och kursledare gått en utbildning i mental
träning tillsammans på klubben.
HUS har under året arbetat med att skapa rutiner och dokument som ska göra administrationen
lätt och korrekt runt kurserna. Vi har också tagit fram ett förslag till bonussystem för de ideella
instruktörerna att ersätta arvoderingen med.

Lydnad
Tävlingar:
Under året har det genomförts 3 st lydnadstävlingar på Varbergs BK. Kvällstävlingen i maj och
Adventslydnaden har fått ställas in p g a coronapandemin. Munkagårdslydnaden 25/1 2020 var
en dubbel startklass med hela 71 stycken starter. Med lite slit och ett härligt gäng funktionärer
lyckades vi ro tävlingen i land. Med fyra olika grupper blev det många timmar vi tillbringade på
Munkagård. Ansvarig för tävlingen var Ida Bergström. Bockalydnaden 4/7 – 2020 var en tävling i
alla klasser med 42 starter. För att den skulle kunna genomföras med restriktionerna i samband
med corona delades den upp och två klasser startade på förmiddagen och två klasser på
eftermiddagen. Ansvarig för tävlingen var Ida Bergström. Kvällstävling 17/9 – 2020 var en
kvällstävling på en vardagskväll med startklass och lydnadsklass 1 med 26 st starter. Ansvarig
för tävlingen var Ida Bergström.
Vi i lydnadssektorn vill rikta ett stort tack till våra funktionärer: Rosita Berntsson, Anna
Wernersson, Magnus Karlsson, Mats Andersson, Monica Hjort, Malin Johansson, Tove Dahl,
Karin Sassersson, Josefin Zaar, Bertil Andersson, Christina Andersson, Titti Nordlöf, Titti
Karlsson, Andrea Gålnander, Catrine Johansson, Mariella Gustafsson, Hanna Drake, Emma
Johansson, Katarina Antonsson, Malin Larsson, Lotta Thoren, Isabelle Larsson och Martina
Ehnar. Stort tack att ni hjälpt till på våra lydnadstävlingar under 2020 och möjliggjort att vi kan
ha tävlingar. Stort tack också till de funktionärer från andra klubbar som möjliggjort våra
tävlingar: Janne Svensson, Annika Wilson-Svensson, Yvonne Andersson, Maria Palm och Carola
Carlsson.
Utbildning:
Under året har klubben fått tre nya tävlingssekreterare: Matilda Karlsson, Ida Bergström och
Erica Johansson.Vi har haft två stycken som påbörjat sin utbildning till tävlingsledare: Tove Dahl
och Titti Nordlöf.
Övrigt:
Vi har genomfört vinterträningen i Stall Ängerna i Tvååker. Man kunde köpa ett abonnemang på
ett visst antal gånger med 10 stycken platser och sedan fick man träna fritt under tre timmar.
Utvärderingar var övervägande positiva och vi beslutade att även köra vinterträning kommande
säsong 20/21.
Vi har genomfört två träningstävlingar. Övriga träningstävlingar fick ställas in p g a
coronapandemin. Under våren ställdes en träningstävling in med klass 2 och klass 3 men senare i
slutet av juni kunde en genomföras i startklass och klass 1 och det kom relativt mycket
startande.
Då träningstävlingar uppskattas men vi i Lydnadssektorn upplever att fler skulle kunna vara med
att anordna så testade vi under hösten att istället höja priset men samtidigt erbjuda den gratis
om man hjälpte till som funktionär. Träningstävlingen i klass 2 och klass 3 hann vi genomföra
enligt det konceptet och det blev lyckat och det var kul att se nya personer som vågade sig på
att kommendera. Träningstävlingen i startklass och klass 1 fick dock ställas in.
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Vi har köpt in nya tävlingsapporter och träningsapporter från LG apporter. Träningskorgarna
med lydnadsmaterial skötts väl och hittills har inget material behövs bytas ut. Träningskorgarna
står till höger i träningsboden.

Rally

Rallysektionen har under verksamhetsåret 2020 genomfört följande aktiviteter/
träffar:
Rallysektionsträffar/möten
Inför varje tävling har det varit ett planeringsmöte samt efter avslutad tävling
ett utvärderingsmöte.
Sektionen har haft flera träffar under året för tt planera/utvärdera
träningstävlingar och träningsdagar.
Träning
Fyra ”Träningstävlingar” genomförda med god uppslutning.
Fem tillfällen med ”Träningsdagar” med god uppslutning.
Under året har vi haft två träningsgrupper igång med rallyträning.
Tävling
Klubbens officiella Maj-Tävlingen blev inställd pga covid och de restriktioner
som gällde.
Augustitävlingen genomfördes däremot under två dagar 8 - 9 augusti. Officiell
mästarklasstävling *2 lördagen den 8:e och Officiell nybörjartävling *2
söndagen den 9:e augusti.
Nytt för i år var vår Officiella kvällstävling som genomfördes den 25 september
med enkelstarter i klasserna fortsättning och i avancerad. Ett samarbete med
Falkenbergs Brukshundklubb som senare under hösten planerade en
kvällstävling för N och M. Ett sätt att förenkla för de ekipage som vill tävla och
vara aktiva trots pandemin som ställer stora krav på arrangemang av tävlingar.
Klubbmästerskap
Inget KM 2020
Årets Rallylydnadsekipage 2020
De ekipage som under 2020 tävlat rallylydnad för klubben har till den 31
december på sig att skicka in sina resultat. Vid skrivande stund vet vi ännu inte
hur många som skickat in resultat och kan därmed inte redovisa resultatlista.
Vad vi vet är att det är många aktiva tävlande duktiga ekipage som varit aktiva
under året! Resultat och prisutdelning tillkännages vid årsmötet.
Rallysektorn: Katarina Antonsson, Inger Bengtsson, Mariella Gustafsson och Malin Johansson
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Verksamhetsplan 2021 Styrelsen
Klubbstyrelsen ska arbeta enligt gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Styrelsen ska stötta sektorerna i deras arbete för att få igång mer verksamhet.
Utöver det ska styrelsen fortsatt hålla sig uppdaterad på eventuella restriktioner som utfärdas
av SKK, SBK och Folkhälsomyndigheten.
Klubbens funktionärslista ska gås igenom och hållas uppdaterad. Auktorisationer och licenser
ska ses över så att vi inte tappar funktionärer.
Styrelsen ska arbeta för att få fler auktoriserade funktionärer och instruktörer, och anmäla till
distriktet när vi ser att det finns behov av att utbilda.
Ett gemensamt klubbmästerskap kommer att – om det är möjligt – arrangeras andra halvåret
2021. När det blir möjligt att öppna verksamheten på klubben igen kommer styrelsen att bjuda
in till en gemensam träff för alla medlemmar.
Belysningen på planerna har setts över, och vi arbetar för att förbättra den under året med LEDbelysning. Vi har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen för detta ändamål.

Verksamhetsplaner 2021 Sektorerna
Agility
Inför 2021 planerar vi att ha tre stycken tävlingar. En klass 3 i maj, en klass 2 tävling som
kvällstävling i Augusti samt en klass 1 tävling i November.

Bruks

Vi har ansökt om två appelltävlingar en sök och en spår, en söktävling lägre, högre, elit klass.
Samt 2 spår en högre och en lägre klass. Vi avser att genomföra dem på ett rättvist och trevligt
sätt för våra tävlande.
Inga inplanerade IPOR-R prov, eventuellt kan det komma att genomföras något prov under
hösten 2021 beroende på hur läget med Corona är.
Tävlings/tränings material ska ses över och kompletteras.

Hundägarutbildning
Behov och syfte
HUS arbetar för att det ska finnas ett brett utbud av kurser för klubbens medlemmar. Dessa ska
hålla hög kvalité inom många olika grenar från nybörjare till avancerade. Vi vill ta vara på den
kunskap som finns hos våra instruktörer och andra erfarna och kunniga medlemmar för att öka
och sprida kunskapen vidare till fler. På kurserna ska deltagarna känna sig välkomna,
respekterade och utbildas i att träna hund.
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Mål




Att erbjuda 30 kurser/300 studietimmar under året.
Att ha minst 170 deltagare på våra kurser.
Att minst 90% av deltagarna är nöjda/mycket nöjda och vill gå kurs på klubben igen.

Metod
Utöver de utbildade ideella instruktörer som vi idag har i klubben så kommer vi att fortsätta att
rekrytera andra medlemmar med kompetens inom hundträning och pedagogik till att vara
kursledare inom för den individen relevanta områden. När instruktörsutbildning kommer igång i
distriktet vill vi skicka minst fem medlemmar på den.
För att både motivera till att hålla kurser och för att alla instruktörer och kursledare ska
vidareutbilda sig kontinuerligt vill vi införa ett bonussystem som innebär att en del av intäkterna
från varje kurs går till kurs- och utbildningsavgifter för aktuell instruktör. Tills bonussystemet
införs erbjuds instruktörer och kursledare att ta ut ett arvode om 150kr/gång.
Vi kommer även fortsättningsvis att ta in avtalsinstruktörer för att kunna erbjuda en så bred och
omfattande kursverksamhet som möjligt för medlemmarna. Under våren planeras en
instruktörsutvecklingsdag och inför hösten kommer vi att ha en kick-off för instruktörer. Vi
planerar även att ta in helt externa instruktörer för endags- eller helgkurser och på dessa kurser
har klubbens funktionärer förtur och möjlighet att gå till självkostnadspris.
Vi kommer inreda ett träningsrum i klubbstugan för att dels skapa möjlighet till fler kurser under
vintern för att ytterligare bredda utbudet och dels skapa ökad träningsmöjlighet för klubbens
medlemmar. Träningsrummet är flexibelt och kan nyttjas då klubbstugan inte används för
annan typ av verksamhet.
Vi fortsätter att låta deltagarna fylla i utvärdering efter kurserna så att både kursledare och
sektor kan utveckla kursverksamheten utifrån de synpunkter som inkommer.
Kontrollfunktion:
Avstämning av antalet genomförda kurser, studietimmar och deltagare vid årets slut.
Avstämning av resultatet av kursutvärderingen vid årets slut.

Lydnad
Behov och syfte
Lydnadssektorn arbetar för att det ska hållas tävlingar inom sporten tävlingslydnad på Varbergs
Brukshundklubb. Sektorn arbetar också för att skapa träningsmöjligheter för klubbens
lydnadsutövare, samt att skapa en levande lydnadsverksamhet med en bred bas.
Mål





Att hålla 3-6 st. tävlingar/år. (2021: 2/5 Startklass och klass 1, 10/7 Alla klasser, 2/9
Startklass och klass 1 och 27/11 Alla klasser)
Att hålla minst två träningstävlingar inom en klass per år.
Att kontinuerligt fånga upp och utbilda auktoriserade tävlingsfunktionärer – 1 st.
tävlingssekreterare och 1st. tävlingsledare/år.
Att erbjuda 1-2 träningsdagar/år.
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Att erbjuda medlemmarna vinterträning i ridhus.
Att erbjuda adekvat träningsmaterial till medlemmarna.

Metod
Genom att tidigt sätta ansvariga för tävlingarna under året med mål att alla tävlingar som läggs
in i SBK Tävling redan har ansvariga så fördelas funktionärsskapet bättre och kunskapen i
klubben om tävlingsverksamhet ökar och sprids.
Vi kommer att titta över våra checklistor för att se hur de kan förtydligas för att skapa en högre
tilltro hos medlemmarna så att fler vågar vara ansvarig.
Vi kommer också utarbeta ett system för att bättre uppmärksamma våra funktionärer för att
visa på betydelsen av dem och att de behövs för att bedriva en levande tävlingsverksamhet.
Genom att göra om träningstävlingarna på så sätt att vi ger dem ett högre pris eller att man får
delta gratis om man hjälper till så värdesätts dels funktionärernas ideella tid, dels så blir ansvaret
att ha en träningstävling inte lika tidskrävande och man kan själv också delta med egen hund
och dels så hoppas vi på en ökad känsla av att det är klubbens medlemmar som utgör klubben
och att alla, utifrån förmåga, kan bidra till att göra klubben till en levande plats.
Genom att utnyttja SBK:s nya utbildningssystem av tävlingsfunktionärer som till stor del sker
digitalt hoppas vi kunna skapa en större kontinuitet i förnyelsen av auktoriserade
tävlingsfunktionärer och att vi då också med större lätthet kan fånga upp personer som visar
intresse för att utbilda sig då man inte behöver vänta på att en grupputbildning ska ske.
Övrigt:
Vinterträningen kommer förenklas kommande säsong och endast erbjuda den s k allmänna
träningen. Genom att sätta ett lite högre pris än självkostnadspris så blir det heller inte lika
sårbart om platserna inte skulle fyllas.
Hallandskampen
2021 är det Varbergs BK som är värdar för Hallandskampen och vi planerar att samordna med
bruks och att utse projektledare tidigt.
Klubbmästerskap 2021
Vi hoppas på att det blir ett gemensamt KM för alla grenar.
Årets lydnadsekipage 2021
De ekipage som tävlar officiellt i tävlingslydnad för Varbergs BK ges möjlighet att anmäla sitt
deltagande till ”Årets Lydnadsekipage 2021”, sista anmälningsdag 21-12-31. Resultat och
prisutdelning tillkännages på årsmötet 2022.
Adventspromenad/aktivitet 2021
Lydnadssektorn vill anordna en adventspromenad eller aktiviteter varje advent fram till jul.
Upplägg ännu inte helt bestämt.
Kontrollfunktion:
Avstämning av antal genomförda tävlingar, avstämning av antal genomförda aktiviteter,
avstämning av fördelandet av funktionärsskap.
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Rally

Träning
Sektorn hoppas kunna fortsätta utveckla samarbete och utbyte gällande träning- och
tävlingsmöjlighet med närliggande klubbar, likt det som skedde ihop med FBK under hösten
2020.
Sektorn arrangerar träningstävlingar, hur många och när är oklart. Träningsdagar kommer att
planeras in, hur många och när är oklart.
Tävlingar
Officiella rallytävlingar som diskuterats i sektorn är: Vår-tävling 8 – 9 maj Höst-tävling 14 - 15
augusti. Kvällstävling är ännu oklart.
Klubbmästerskap 2021
Ett större klubbmästerskap planeras med övriga grenar, datum är ännu oklart.
Årets rallylydnadsekipage 2021
De ekipage som tävlar officiell Rallylydnad för Varbergs BK ges möjlighet att anmäla sitt
deltagande till ”Årets Rallylydnadsekipage 2021”, sista anmälningsdag 21-12-31. Resultat och
prisutdelning tillkännages på årsmötet 2022.
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Budget 2021
Intäkter
Föreningen
64 000
Medlemsintäkter
122 000
Anm.avg tävling
243 000
Kursavgifter
1 000
Träningstävling
13 000
Sponsring
Uthyrning lokaler
3 000
3 000
Camping
Köksintäkter
10 000
Övriga intäkter
5 000
Totalt intäkter

464 000

Kostnader
Avgifter SBK C
Avgifter SBK H
Utbildning
Mtrl
Hallhyra
Priser
Inköp köket
Arrende
El o Vatten
Sophämtning

Agility

Bruks

Lydnad

30 000

20 000

30 000

Rally

Nosework

24 000

18 000

243 000

1 000

1 500
243 000

27 600

20 000

32 500

24 000

18 000

1 200

3 900

13 500

7 000

1 000

12 000

5 000

1 000

100

1 000

3 000

3 000

3 000

5 000

1 500

2 000

1 000

3 500

6 000

4 000

5 000

5 000

19 700

19 900

23 500

17 100

8 500

10 300

100

9 000

6 900

9 500

30 000

16 000
26 000

25 000

19 100

1 000

15 500
10 000
8 000
30 000
3 500

Rep/underh fastigh

10 000

Larm
Programvaror
Förbrukningsmtrl
Gräsklippare
Kontorsmtrl
Telefon/bredb
Försäkringar
Bank/post kostn
Övr kostn funkt
Personal
Avtalsinstruktör
Ext instruktörer
Arvode/reseers
Totalt Kostnader

12 000

Resultat

HUS

4 500
4 000
5 000
5 000
9 000
9 000
2 500
6 000

3 000

110 000
27 000

27 000

90 000

90 000

41 500

18 000

491 200
-

27 200

163 000

80 000
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Valberedningens förslag
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Suppleant 1
Suppleant 2

Magnus Karlsson
Carina Haglund
Anna Wernersson
Mica Grälls
Matilda Karlsson
Malin Johansson
Mikaela Hansson
Emma Johansson
Josefin Hederström

Omval 1 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år

2022
2023
2023
2023
2022
2023
2022
2023
2022

Revisorer

Marianne Torbiörnson
Anders Kjernholm
Christer Haglund

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

2022
2022
2022

Revisorssuppleant
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Vi tackar våra sponsorer för det här året!
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 14 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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