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Klubbnr: 1685

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Mötets öppnande.
Nya koden till bommen
Val av 2 protokolljusterare- tillika rösträknare- att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan av styrelsens val av sekreterare.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens berättelse för det sistflutna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för det sistflutna verksamhetsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner ( i detta
beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga).
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga).
Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år, 2015, samt avgivna motioner, vilka
av styrelsen bedöms ha konsekvenser för verksamheten och ekonomi jämte styrelsens yttrande över
dessa.
Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår, 2017, ingen förändring 105:-.
Fastställande av/beslut om
a)
b)
c)
d)

14.

Årsmöte 2016
Datum: 2016-02-04
Plats: Klubbstugan Nyled
Tid: 19:00 – 20:30

verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår, 2016
Inriktning för närmast kommande verksamhetsår, 2017
Klubbavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2017
Motioner enligt punkt 11 (inga inkomna)

Val av
a) ordförande i styrelsen
b) vice ordförande i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före
mandattidens utgång
c) sekreterare i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före mandattidens
utgång
d) övriga ledamöter i styrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka som avgått före
mandattidens utgång
e) suppleanter i styrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka som avgått före
mandattidens utgång
f) två revisorer och två revisorsuppleanter (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga)
g) valberedning
h) ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse
dessa

15.
16.
17.

18.

Fråga om omedelbar justering av punkt 13 och 14
Av medlemmarna avgivna motioner, som ej behandlats under punkt 11 ovan jämte styrelsens
yttrande över dessa. (Inga inkomna)
Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller övrigt upptagits på dagordningen.
Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår, 2015, skriftligen anmälas till
styrelsen. (Inga inkomna)
Mötets avslutande.

Tidaholms Brukshundklubb
Nyled
Tidaholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSER TIDAHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
VERKSAMHETSÅRET 2015
Styrelsen för Tidaholms Brukshundklubb får för verksamhetsåret 2015 avge följande
berättelse.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör

Tina Rosén Lindh
Maria Rothzén
Jeanette Coltén Ferm
Elisabeth Pettersson

Suppleanter

Lena Lycksell
Nina Mogren
Ulrica Larsson

Övriga ledamöter

Per-Anders Teike
Victoria Svensson
Martina Svensson

Årsmöte hölls på Nyled 2015-02-11.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden varav 2 st medlemsmöten.
Antalet medlemmar 2015-12-31 var totalt 287st, fördelade på:
Ordinarie medlemmar 215 st, Familjemedlemmar 40st, Ungdom 31 st samt Hedersmedlem 1st.
Fjolårets arbete inom Tidaholms Brukshundklubb är till ända. År 2015 har åter igen varit ett
aktivt år för klubben. Ett flertal tävlingar har arrangerats där klubbens ekipage har visat att vi
är att räkna med.

Vi startade det nya året med en medlemsfest som hölls på 4:an huset, en uppskattad
tillställning som vi kommer göra fler gånger.
Vi har även i år haft stort deltagarantal på våra kurser. Det är kul att så många väljer att utbilda
sig och sina hundar på våran klubb.

Vi har fr.o.m i år ändrat inriktning på vårt Bonussystem för att främja vår gemenskap och öka
våra kunskaper inom vårt gemensamma intresse hund.
Vi arrangerade en träningshelg 25-27sep där vi anlitat två utomstående instruktörer för att få
lite ny inspiration. 13 deltagare trivdes och tränade tillsammans hela helgen. Nivån på ekipagen
var från nybörjare till elit och det fanns något för alla.
I november hade vi bjudit in Mervi Kärki som höll en föreläsning i ämnet ”Kommunikation –
Det goda hundägarskapet” där 22 personer deltog. En mycket uppskattad och tänkvärd
föreläsning.
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Den 10 oktober anordnades Hundens Dag för klubbens medlemmar och allmänheten, med bl.a
uppvisning i Lydnad, Agility samt Rallylydnad.
Vi hade även tipsprommenad, uppletsruta och en rasparad med drygt 20 raser representerade.
Serveringen var öppen med Våfflor, sylt och grädde.
Under dagen pågick även en bakluckeloppis med hundinriktning.

Vi ser fram emot verksamhetsåret 2016 och vill till sist säga:

TACK till alla Er som under 2015 har hjälpt till så att vi har kunnat vara den aktiva klubb
som vi vill vara!
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Kommittérnas Verksamhetsberättelser för 2015
UTBILDNING
Utbildningskommitteén har under året bestått av Jeanette Coltén Ferm (kurser), Maria Rothzén
(Instruktörer), Rigmor Groening (Studiefrämjandet) och Elisabeth Pettersson (Administration).
Vi har medverkat vid 2st KUL-möten under året. Ett hölls på Billinge BK med en
specialföreläsning om Nosework, och det andra hölls i Skara.

Distriktet och Studiefrämjandet anordnade även en kostnadsfri föreläsning i Raskunskap med
Anneli Isaksson som hölls på SLU i Skara under hösten.
Nathalie Sönnermyr blev klar med sin Grundmodul under våren. Första steget till
Allmänlydnadsinstruktör.

Kursverksamheten som hålls i cirkelform genom Studiefrämjandet har under året bestått i:

Under våren:
2 st Valp, Grundkurs, Fortsättningskurs, Vardagslydnad, Tävlingslydnad, Rally Nyb, Patrullhund
samt Agility nybörjare och Agility fortsättning
C:a 90 ekipage deltog i vårens vårkurser.

Under hösten:
1st Valp, Grundkurs, Fortsättningskurs, Rallylydnad forts. nybörjarklass, Agility nybörjare
(tävl.), Agility fortsättning. 1 kortkurs i spår samt 1 kortkurs i Sök.
Som brukligt är det inte lika många ekipage på hösten, ca 60st.

Vi har även under året skrivit ett ”Samarbetsavtal” med Karina Ravn och Fartfyllda Tassar där
hon hjälper oss med kurser i vår regi samt håller de kurser vi inte har instruktörer till i egen
regi. Alla deltagare ska vara medlemmar i Tidaholms BK för att deltaga. Har fungerat väldigt
bra.
Detta har inneburit att vissa instruktörer kunnat ta ledigt samt att det pågår verksamhet på
klubben året om.

Vi har haft 4 st Instruktörsmöten under året i samband med kursstarter och efter avslutningar.
Som avslutning för instruktörerna har vi även ordnat med lite extra och ätit något gott.

En utbildnings/träningshelg hölls i september och senare under hösten hade vi en föreläsning i
ämnet Kommunikation och hundägarskap.
Utöver ovanstående har vi haft ett antal kulturprogram under året.
Tidaholm den 21 januari 2016
JCF, RG, MR, EP
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TÄVLING
Tack vare att vi har så många duktiga medlemmar som hjälper till på våra tävlingar/ prov så
har vi kunnat arrangera 9 tävlingar varav 2st inofficiella.
12 april Sök alla klasser
Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda uppflyttade till EKL
Gittan Sunnergren & Ekhöjdens Öza uppflyttade till HKL

1 maj Spår LKL-HKL
RosMarie Karlsson Munk & Rapports Yra uppflyttade till EKL

3 maj Spår AKL
Yvonne Bäckström & Kompis uppflyttade till LKL
8 maj Lydnads KM (inoff)

16 augusti Spår AKL
Håkan Jansson & Divahedens Mentos uppflyttade till LKL
13 september Spår EKL

9 september Bruks KM (inoff)
4 oktober Sök alla klasser
18 oktober AKL alla grupper
Norman Rönnerfeldt & Sunni uppflyttade till LKL
Skinkcupen (inoff)
Inställd

Lydnads KM
Klubbmästare i lydnad blev Natalie Ädel & Tiffany

Lag DM lydnad
Lag DM i lydnad stod Vara –Grästorps Brukshundsklubb för den 15 maj.
Vårt lag bestod av Ulrika Vikenmark & Ufo, Karina Ravn & Cooper, Ulrika Floryd & Gigi och
lagledare var Egon Vikenmark
Vårt lag slutade på en 7e plats av 8.

Bruks KM
I år fick klubben två klubbmästare i Bruks. Det gick inte att skilja dom åt poängmässigt,
båda var lika bra.
Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda
Tina Rosén Lindh & Ängsbackens Fina
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Lag DM bruks
Lag DM i bruks stod Skövde Brukshundklubb för den 3 oktober.
Vårt lag bestod av Tina Rosén Lindh & Fina, Åse Forsgren & Hedda, Håkan Jansson & Mentos,
lagledare var Ulla-Britt Liljebo.
Vårt lag slutade på en hedrande 2:a plats av 5 lag.
DM mästare i spår
blev Alexandra Johansson & Lindjax Häxa den 28 mars på Götene Brukshundklubb.

SM deltagande
I år gick Bruks SM av stapeln i Malmö den 28-30 augusti.
Klubben hade två representanter
Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda i Spårhundsgruppen. Tyvärr så fick dom bryta på spåret.
För första gången så hade klubben en tävlande i Skyddshundgruppen.
Alexandra Johansson & Lindjax Häxa. De placerade sig på en 13e plats.
Årets Lydnadshund
Inga inlämnade resultat

Årets Brukshund
1. Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda
2. RosMarie Karlsson Munk & Rapports Yra
3. Alexandra Johansson & Lindjax Häxa
Årets Rallyhund
Susanne Wilhelmson & Gnagets Skumpa
Årets Allroundhund
Inga inlämnade resultat

9.20p
8,69p
8,33p
94,3p

Championat
Åse Forsgren & Mallekrafts Hedda har erövrat titeln Svensk Spårchampion.

Vi har under året haft ett antal möten och träffar för att bla ansöka om 2016 års tävlingar och
att inventera våra tävlingsmarker, funktionärer och tävlingsmateriel.
Sektorn vill tacka ALLA som har ställt upp så att vi har kunnat genomföra våra tävlingar på ett
mycket proffsigt sätt. TACK !!!
Kommittén har bestått av: G-M Fredriksson, RosMarie Karlsson Munk, Åse Forsgren,
Roy Johansen, Tina Rosén Lindh, Pelle Lindh, Elisabeth Pettersson, Lisbeth Lundgren,
Calle Svensson, Norman Rönnerfeldt, Marie Larsson, Susanne Wilhelmson och,Monica Mörk.
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RASUTVECKLING
Två st nya ﬁguranter 2015 har klubben fått och det är Monica Mörk och Elisabeth Enghed,
Grattis!
3/4 Uppfödar-MH Gatchi's Kennel (Lapsk Vallhund)
4 st deltagare
2/5 Klubbens MH
6 st deltagare
10/5 Uppfödar-MH Utterlyan's Kennel (Border Collie)
8 st deltagare
19/7 Uppfödar-MH Krogstorp's Kennel (Tysk Schäfer)
7 st deltagare
29/8 Klubbens MT
6 st deltagare
20/9 Uppfödar-MH Zathungen's Kennel (Australisk Kelpie) 7 st deltagare
//RUS-ansvarig Ulrika Floryd

AGILITY
Vi startade året med en klass III-tävling i ridhuset på Kvarnängen. Med dryga 250 starter under
dagen så var det en bra tävling.
I maj hade vi den sedvanliga ”Nybörjarcupen” med många nybörjarekipage.
I maj var de också dags för KM.
Klubbmästare i:
Small - Ida Lundberg med Tummelisa
Medium - Catharina Rosenius Käll med Smilla
Large - Kunde ingen vinnare utses
I september körde vi Labbåsräjset. Dryga 850 starter/dag och en himla massa campinggäster.
Mycket arbete och planering ligger bakom en tävling i klass med denna men så blir de också
bra. Många fina vitsord från både tävlande och funktionärer.
Årets agilityhund blev Inga Lundberg med Fia.

Inga Lundberg Fia
Ulrica Larsson Soya
Vicki Svensson Alvin
Catharina Rosenius Käll Cilla
Åsa Lundberg Esther
Catharina Rosenius Käll Smilla

1007p
935p
757p
664p
653p
617p
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TJÄNSTHUND
I samband med vårens kurser hade vi en Patrullhundskurs där hundarna fick köra ljud och
vindstig, patrullstig med spårövergång och förföljande av spår samt upplet.
Ett inträdesprov för Patrullhund HV hölls under senvåren och ytterligre en i höst som
resulterade i att en kurs startades upp i november. Inga hundar/ förare från vår klubb.

Vi har fått en Tjänstehundsansvarig för Räddningshund i Maria Lögdlund om det är någon som
har frågor eller är intresserad av den verksamheten så går det bra att vända sej till henne.

//Jeanette Coltén Ferm

Skövde-Tidaholm Hundungdom
-

Verksamhetsberättelse saknas då kontaktperson till styrelsen för närvarande saknas!

DRAGHUND
Klubben har för närvarande två ekipage som har grönt kort och tävlingslicens, men med lite
mer aktiviteter för medlemmarna under nästa år kanske vi kan bli fler.
Christer Ravn, tävlar i Canicross (linlöpning).
Karina Ravn, tävlar med cykel och kickbike.
Under hösten har dessa representerat klubben på två tävlingar:
Hapimagdraget 26 – 27 september
Barmarks SM 17 – 18 oktober

Draghundssektorn startade upp i höst och har därför inte haft så mycket aktivitet än.
Men målet är att under 2016 skall fler upptäcka vilken bra träning detta är för både hund och
förare, men framför allt glädjen och samspelet som dragträningen ger mellan hund och förare.

Detta skall vi göra genom att ha provapå-dagar och ev. kurser.
För draghundsektorn
Karina Ravn
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PR- INFO
Hemsidan har uppdaterats löpande. Sidan har haft 25000 visningar 2015.
3561 unika besökare under året. Det är en ökning med 300 besökare jämfört med föregående
år.
En facebooksida för klubben har startats. Ett av syftena med sidan är att uppmärksamma
facebookmedlemmar på, när hemsidan uppdateras.
160 personer "gillar" Tidaholmsbrukshundklubb på facebook, vilket betyder att de följer vår
aktivitet där.
Sidan ger även personer som inte är medlemmar på facebook möjlighet att följa klubbens
aktivitet på facebook.
5 nya mailkonton har skapats med vårt domän @tidaholmsbk.se.
tavling@tidaholmsbk.se, kassor@..., ordforande@.., sekreterare@.., agility@..,
Lösenord till dessa administreras av den som har tillgång till info@tidaholmsbk.se
God Fortsättning!
Mvh Nina

STUGA/PLAN
Under januari och februari när verksamheten inte var så hög passade vi på att renovera stugan.
Vi bytte matta i stora salen samt målande om väggar och tak. Har efter uppfräschning även
monterat upp ett underskåp med vitrinskåp som vi förärats av Marbodal i stora salen.
Projektor är fastmonterad i taket för enklare användning och dator monterad i skåp.
Städ- och fixardagar hade vi 25/5 och 22/10. På fixardagen i oktober var det många som slöt
upp, vi hade jättetrevligt och fick mycket gjort.
Under våren och sommaren skulle jobbet med gräsytorna färdigställas. I samband med detta
uppstod en tvist då vi ej var nöjda med entreprenörens utförande av arbetet.
Tvisten är i skrivande stund pågående och ett jobb återstår att återställa ytorna till önskvärt
skick.

Gräsklippning mm. har utförts på ett föredömligt sätt av Erik Svensson.
För att förhindra ogräset att åter få fäste på grusplanen har en harv att koppla bakom
åkgräsklipparen köpts in.
Vi har även spridit medel mot mördarsniglarna runt planerna för att förhindra spridning av de
ovälkomna gästerna.
//Styrelsen
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KÖK
Under året har vi inte haft någon köksansvarig varpå varje kommitté fått sett till att köket
fungerat.
Under kurskvällarna har vi använt listor som deltagarna fått fylla i och kunnat betala hela
summan vid sista kurstillfället för att slippa hantera kontanter. Ulrika har sett till att kylskåpet
varit fullt och varje kurs har sedan fått breda sina egna smörgåsar. Jeanette har bakat ca. 1000
kakor under året. Klubben har även öppnat ett Swish-konto.
//Styrelsen

TRIVSEL
2015 började med en Trivselfest på 4:an huset för klubbens medlemmar med respektive.
26 personer antog erbjudandet och hade en trevlig kväll tillsammans med god mat, musik och
dans.
//Trivselkommittén har bestått av styrelsen.

UTSTÄLLNING
Under 2015 hade vi några ringträningar under våren och sommaren. Vi höll till både på
klubben och i stadsparken, Flera av oss var på utställningar med ﬁna resultat.
-Åsa Holm Jalnefur-
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Slutligen ber styrelsen att få tacka för visat förtroende under året 2015 och ställer härmed våra
platser till årsmötets förfogande.

Tina Rosén Lindh

Maria Rothzén

Jeanette Coltén Ferm

Elisabeth Pettersson

Victoria Svensson

Pär-Anders Teike

Martina Svensson
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundägarkurser året om

Prov och tävlingar i bruks & agility enligt särskilt program
Labbåsräjset 2-dagars i agility

Mentalbeskrivningar och mentaltester

Uppstart nya kommittéer i Rallylydnad & Nosework
Hundens dag

Uppvisningar

Fixardagar inom- och utomhus
Funktionärsutbildningar
Funktionärsträffar

Trivselaktiviteter för medlemmarna

Träningsläger/ helg
Inoff. utställning
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INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN INOM TIDAHOLMS
BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hundägarkurser

Prov och tävlingar

Inoff. Tävlingar i Rallylydnad och Nosework

Mentalbeskrivningar och mentaltester

Medlemsfrämjande aktiviteter
Fixardagar

Funktionärsutbildningar
Funktionärsträffar
Trivselaktiviteter

Träningsläger/ helg
Inoff. utställning
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Valberedningens förslag till styrelse för
Tidaholms Brukshundklubb 2016
Ordförande

Tina Rosén Lindh

omval 1år

Vice ordförande

Maria Rothzén

omval 2år

Kassör

Elisabeth Pettersson

Sekreterare

Jeanette Coltén Ferm

Ledamot

Victoria Svensson

1 år kvar

Pär-Anders Teike

1 år kvar

Suppleant

1 år kvar
omval 2år

Lena Lycksell

nyval 2år

Ulrika Larsson

1 år kvar

Ulrika Wikenmark

nyval 2år

Håkan Jansson

nyval 2år

Valberedning
Susanne Wilhelmson
Marie Larsson
Chatarina Rosénius Käll
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