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Ordförandens
rader

2013 nya fläktar i Ale BK

Efter en lång mörk vinter kommer nu värmen tillbaka till oss tillsammans
med våren. Och det gäller i högsta grad till Ale BK. Jag som skriver detta
heter Elin, och jag fick vid det senaste årsmötet det ärofyllda uppdraget att bli
klubbens ordförande 2013. Ett uppdrag jag åtar mig med stor respekt, men
med lite humor och nervositet också. Att få möjligheten att vara involverad på
djupet i en välskött klubb som Ale BK, med sin långa historia bakom sig. En
klubb som hittills skötts med bravur av tidigare styrelser och medlemmar, det
känns både hedrande och som en riktig utmaning. Att klubben det senaste året
har haft en nedgång av antalet medlemmar och flera av den gamla styrelsens
medlemmar valt att avgå, har knappast kunnat undgå någon. Inte minst har
det märkts på antalet aktiviteter och träffar klubben anordnat. Låt oss dock
hoppas att 2013 blir året då vi tillsammans vänder tillbaka mot ljusare tider.
Tillsammans är jag övertygad om att vi kan göra Ale BK till den klubb vi vill
ha, och ett ställe för alla att trivas på. Det gäller alla medlemmar, stora som
små, tävlingssugna, som alla ”vanliga” hundbitna människor som gillar att
umgås med fyr- och tvåbenta vänner. Låt Ale BK bli en naturlig samlingsplats
där alla är lika viktiga och där alla ska känna sig välkomna och vågar göra sig
hörda! Så tveka inte, hör av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni
har några idéer eller önskemål om hur klubbens framtid skall formas! Kanske
vill ni vara med i någon av alla olika kommittéer som finns och behövs för
klubbens räkning. Man behöver absolut inte vara någon expert på området för
att hjälpa till. Med ett sunt förnuft, ett glatt humör och ett intresse för klubben
och hundens bästa, kommer man otroligt långt. Kontaktuppgifter till mig och
de andra i styrelsen finns här i Rapporten och på vår fina hemsida.
   Med våren kommer alltså ljuset och aktiviteten tillbaka. Klubben har i
dagarna börjat starta upp nya kurser. Roliga rallykurser, valp- unghunds- och
fortsättningskurser är på gång och ett nytt, stort, spännande projekt är på gång
inom hundträning på klubben med vår avtalsinstruktör. Caféet planeras att
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starta upp igen på kvällarna, främst på torsdagar i samband med den öppna träningen och under planerade aktiviteter på klubben. Så kom upp en torsdag vet
jag. Ta med din fyrbenta vän och passa på att aktivera denna med både fysisk
och social träning innan du själv slår dig ner vid caféet och tar en fika tillsammans med likasinande.
Jag vill avsluta denna text med att meddela att Ale BK är på gång!
Vi ses på klubben i vår…
					Elin Carlsson

Redaktörens
rader

Hej kära läsare!

Här är nu äntligen årets första nummer av Rapporten – tyvärr lite försenad, och
jag kan bara skylla på mig själv, att jag har tagit på mig lite för mycket för att allt
ska bli gjort i den takt det borde. I och med val av ny styrelse blev jag även vice
ordförande i klubben. Det är ett härligt gäng, nya styrelsen (det var den gamla
också!) och ni andra medlemmar får veta lite mer om var och en i det här numret,
då alla presenteras med en kort text och bild. Den rumpa som pryder framsidan
tillhör den fyrfota delen av vinnaren av årets tävlingsekipage 2012 i bruks/
lydnad, Lindjax India. En presentation av henne och hennes matte Pernillas väg
fram till de fina resultaten kan ni också läsa om. Till nästa nummer, i juni, hoppas
jag att ni sänder in lite bilder och texter, så att det blir en levande klubbtidning.
Ha en skön och rolig vår tillsammans med era fina vovvar!
						Anna Frisk
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Kallelse till extra
medlemsmöte
i Ale Brukshundklubb
Onsdagen den 24 april
klockan 19.00 i
klubbstugan
Inför Svenska Brukshundklubbens kongress i maj kallar vi
härmed till extra medlemsmöte. Mötet ska behandla
kongresshandlingarna och eventuella åsikter om dessa som
medlemmarna önskar förda vidare till kongressen. Vi ska
också ge en person från Ale BK mandat att föra klubbens
talan i den här frågan vid Västra distriktets möte den 8 maj.
Kongresshandlingarna hittar du här (ctrl-klicka för att följa
länkarna):

Kongresshandlingar

Kongresshandlingar 2013 (PDF-dokument, 1,5 MB)
FS förslag nr 3 - Revidering av Svenska
Brukshundklubbens grundstadgar (PDF-dokument, 276 kB)
Verksamhetsberättelse 2012 (PDF-dokument, 1,4 MB)
Om du hellre vill hämta via Svenska Brukshundklubbens
hemsida är adressen:
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/omoss/organisation/kongress/kongress-handlingar-protokoll/

Väl mött hälsar styrelsen!

STÄDKVÄLL 18 APRIL KL 18!
13
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR

Träningsträffar med Monica Henriksson

Under året kommer Ale BK:s medlemmar att erbjudas träningsträffar
med vår nya avtalsinstruktör Monica Henriksson. Monica är utbildad
instruktör inom Svenska Brukshundklubben, utbildad mentalbeskrivare
samt tränar och tävlar i bruks, lydnad och skydd/IPO.
I samband med att klubben nu inleder ett samarbete med Monica så har
hon erbjudit att hålla en serie med kostnadsfria träningsträffar för intresserade medlemmar!
Vem riktar sig träningsträffarna till?
Alla intresserade är välkomna att delta på träffarna, men för att få ut
mesta möjliga av träningstillfällena så begränsas antalet deltagare med
hund till max sex per tillfälle. Antalet platser för deltagare utan hund är
dock obegränsat, och man lär sig mycket av att delta som åskådare!
Träffarna har fokus på lydnad/brukslydnad. De är utformade med sikte
på tävling och det måste påpekas att det inte är någon nybörjarkurs när
det gäller deltagare med hund. Som åskådare behöver du naturligtvis
inte någon erfarenhet, det räcker med nyfikenhet och intresse!
När är träffarna?
Träningstillfällena kommer att ligga på torsdagar, parallellt med vår
öppna träning.
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Torsdagen den 4 april klockan 18.30
Tillfälle 1: Teoretisk genomgång av dressyr och dressyrupplägg, även
mentalitet
Torsdagen den 11 april klockan 18.30
Tillfälle 2: Den viktiga leken, inlärningsgrunder och uppletande
Torsdagen den 30 maj klockan 19.00
Tillfälle 3: Fokus på fritt följ
Torsdagen den 13 juni klockan 19.00
Tillfälle 4: Fokus på apportering
Hösten, datum inte bestämt ännu:
Tillfälle 5: Momentinlärning sitt-ligg-stå.
Hur anmäler jag?
Skicka ett mail där du kort beskriver dig själv och din
hund, er bakgrund och framtidsplaner, till Pia på e-post:
j.lillieskold@telia.com
Om du har frågor så ring Pia på telefonnummer
0703-71 95 72
Vem kommer med?
Till de olika tillfällena kommer grupperna med deltagande hundar att
sättas samman utifrån de anmälningar som kommer in. Som medlem i
Ale BK är du garanterad åskådarplats.
Träningstillfällena är endast öppna för medlemmar i Ale BK.
Vad kostar det?
Träningstillfällena är helt kostnadsfria.

TRÄNINGSLÄGER
Helgen den 13-15 september blir det träningsläger!
Plats: Ursands camping, Vänersborg. Boka stuga/
husvagnsplats på www.ursand.se el 0521-186 66.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR

Vårens kurser
Valpkurs
för valpar i åldern 3-6 mån och i mån om plats även 7-9 mån med
start tisdag 23 april kl 18.30. Kursen kommer att gå 8 ggr, tisdagar/onsdagar + några helgdagar.
Kursledare Kjell Asplund och Anki Mossberg.
Unghund/grundkurs - allmänlydnad
För hundar från 7 månader och uppåt.
Kursen startar 16 april.
Kursdag: varannan tisdag.
Kursledare: Monica Henriksson.
Fortsättningskurs - allmänlydnad
Kursen startar 23 april.
Kursdag: varannan tisdag.
Kursledare: Monica Henriksson
Förfrågningar till Anna-Lena på e-post utbildning@alebk.se eller
tel 0702-291236. Mer info och anmälan på www.alebk.se

Det finns möjlighet att vara med som medhjälpare:

Valpkursen – ta kontakt med Anki på Anki.Mossberg@telia.com
Unghund/grundkuren och Fortsättningskursen (Monicas kurser)
– ta kontakt med Anna-Lena på utbildning@alebk.se.
Ett ypperligt tillfälle att se hur hundar och förare utvecklas.
Hälsningar,
/Anna-Lena & Pia
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Styrelsen presenterar sig
Elin Carlsson (ordförande)
Har varit med i klubben och styrelsen
sedan 2011. Är uppvuxen med hund
och har varit aktiv i hundvärlden sedan barnsben. Delar för närvarande
vardagen med en Riezen-kille och en
äldre flat-dam. Gillar nya utmaningar
och aktiviteter och har testat på det
mesta i träningsväg med sina hundar.
Anna Frisk (vice ordförande)
Flyttade till Surte 2009 och har varit
medlem i klubben sedan dess, och
medlem i styrelsen senaste året. Är
även redaktör för Rapporten och fixar
lite med hemsidan. Tränar och tävlar
lydnad och rallylydnad med 6-åriga
eurasiern Loeki, men provar även
på spår och viltspår ibland (Loeki är
viltspårchampion).
Anette Lindgren (sekreterare)
Jag bor i Majorna med mina två schapendoeshanar Malte (6 år) och Eston
(snart 3). Jag tävlar i rallylydnad och
lydnad med min äldre hund, och har
planerat att starta även min yngre i år.
Vi tränar också agility och spår. Får
se om vi kommer ända till start där
med under året? Jag kom i kontakt
med Ale BK för några år sedan när
jag letade efter en rallykurs och hamnade hos Marie-Louise. På Ale kände
vi oss välkomna från första stund och
vi trivs jättebra på klubben!
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Soili Löfgren (kassör)
Bor i Bohus och har varit medlem i
klubben sedan augusti 2012, och är
ny medlem i styrelsen sedan februari.
Tränar med Isak, som är 11 måna-

der, en blandning mellan Tervuren
och Border Collie. Driver till vardags
ett café i Kungälv.

Anna Barnö (ledamot)
Jag är klickerinstruktör, och för mig är
hundträning det roligaste som finns.
Jag har en 9-årig aussie som heter
Felix, som precis har blivit pensionär.
Just nu tränar vi mest spår och shejping som aktivering. Vi har tränat och
tävlat en hel del rally, lydnad, agility
och viltspår genom åren. Jag är sedan
1 år medlem i klubben och ser fram
emot ett spännande styrelseår.
Lena Helgesson (ledamot)
Tränar och tävlar med labradoren
Sigge som blir 5 år i juli. Han är en
mycket glad hund. Älskar att jobba.
Blev svensk viltspårchampion efter 4
prov och uttagen till SM-kvalet 2012
där han blev fyra. Vi tränar spår och
sök och uppletande samt jaktträning
med mål att starta WT.
Sara Nilsson (ledamot)
Ägare till Nora 5 år och Nanna 8 år,
båda Berner sennen. Hundägare sedan 2007. Har tränat lydnad och spår,
personsök och rapportering.
Idag tränar vi ingenting aktivt utan
går långa skogspromenader som vi
kryddar med uppletande, massa bus
och lek.
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Barbro Larsson (suppleant)
Har en Australien Shepherd-kille som
heter Focuz och han är 4 år. Vi tävlar
i lydnadsklass 3, är godkänd i högre
spår och tävlar i rallylydnad fortsättningsklass. Har ett mycket stort
hundintresse. Har haft hund till och
från hela mitt liv. Är allmänlydnadsinstruktör. Har tidigare suttit i styrelsen.
Är medlemsansvarig.
Linnea Ljungberg (suppleant)
Bor i Lerum med familj och våra tre
schapendoes Bozze, Pahana och
Tacky. Tränar lydnad och rally med
Bozze. Under våren ska vi starta vår
första rallytävling. Tacky är i startgropana av lydnadsträning med sina
ringa 8 månader. Pahana är snyggehunden i familjen och håller sig än
så länge mest med husse i utställningsringen. Viltspår är också något
jag tycker är roligt att sysselsätta mig
med när det finns tid.
Tina Wall Karlsson (suppleant)
Har varit medlem i Ale BK 5-6 år men
har inte varit medlem i styrelsen tidigare, var däremot webmaster under
en tid. Tränar bruks, lydnad och rallylydnad med sin Australian Shepheard
Hamlet, snart 18 månader. Hoppas på
att kunna tävla, framförallt i bruks, lite
längre fram. Har även en pensionerad blandrasterrier på 7 år. Ser fram
emot att var med i styrelsen och lära
mig hur det fungerar och hoppas på
att klubben får ett litet uppsving med
många och engagerade medlemmar.

ÅRETS TÄVLINGSEKIPAGE 2012
Bruks/lydnad

Pernilla Svensson och Lindjax India (84,9%)
bästa bruks/lydnad			
1 Pernilla Svensson & India 84,9%
2 Anki Mossberg & Mynta 84,3%
3 Anki Mossberg & Doris 77,5% 		
4 Lena Helgesson & Sigge 73%
5 Anna Frisk & Loeki 62,4% 		

tävlat antal ggr
(tävlat 3ggr)
(tävlat 3ggr)
(tävlat 3ggr)
(tävlat 5ggr)
(tävlat 5ggr)

De tre bästa resultaten räknades samman och totalpoängen
delades med maxpoängen för de tre tävlingarna.
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Pernilla skriver:
India är en fantastiskt trevlig
hund som jag köpte som valp
2011 på kennel Lindjax i
Romelanda.
Vi tränar både bruks och
lydnad men mitt största intresse
ligger i brukset där vi tränar sök
med ett härligt sökgäng varje
lördag och spår så ofta vi hinner.
India är en fartfylld dam
med massa egen vilja och det
är härligt att ha en energisk
träningskompis som tycker
det är lika skoj som jag gör att
komma ut på en appellplan.
Under 2012 var vi ute och
tävlade tre gånger, en gång i LK1,
en LK2 och appell spår, hon har
presterat jättebra och vi har
blivit uppflyttade ur samtliga

klasser. Att vi fick premiärstartat
är min kära väninna Annelie
Jacobssons (känd Ale BK:are)
förtjänst, då hon fick mig att
efteranmäla och åkte med mig
till Färgelanda på vår allra första
tävling.
I vår kommer vi starta lägre
klass spår och till hösten hoppas
vi på en start i lägre klass sök….
känner vi oss redo så kanske vi
får en start i högre klass spår till
hösten också men det får tiden
utvisa, det är levande varelser
vi arbetar med så vad som helst
kan hända, det viktigaste är att
man har roligt.
Jag hoppas också att i ska få liv
i vår spårgrupp på Ale BK igen,
så vi kan träffas, spåra, fika och
prata massa hund!!
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ÅRETS TÄVLINGSEKIPAGE 2012
Rallylydnad

Anna Frisk och Leiionspitz Xavier (Loeki) (93%)
bästa rallylydnad		
tävlat antal ggr rally
1 Anna Frisk & Loeki 93%
(tävlat 4ggr)
2 Barbro Larsson & Focuz 89% (tävlat 3ggr)

Det delades även ut ett pris till det ekipage i klubben som
TÄVLAT MEST 2012 oavsett gren och resultat.
De som tävlat flest gånger var Anna Frisk & Loeki med totalt
nio starter, fyra i rallylydnad, och fem i lydnad.
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Ale Bk
10%
Medlemsrabatt!

Vi broderar på det mesta av textil!

Stort utbud av kläder och kepsar.
-Egen tillverkning och måttbeställning av
tjänstetecken, reflextäcken
och jakttäcken till hund.
Men vi gör INTE BARA hundsaker! ☺

Se hela utbudet på:

www.alaforsbrodyr.se
� 0722‐02 06 07
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NOTISER
LYDNADSTÄVLING 1 JUNI
Vi arrangerar en lydnadsävling (alla klasser) 1 juni 2013
Anmäler dig gör du på SBtK tävling (www.sbktavling.se)
senast den 10 maj.
Vill du hjälpa till som funktionär? Hör av dig till tävlingskommittén! Vi behöver dig! Maila Anki.Mossberg@telia.com
Vi arrangerar även lydnadstävling klass 1-2 den 24/8.
Anmäl dig och/eller reservera datumen!
RALLYLYDNADSTÄVLING 4 MAJ
Avancerad klass och mästarklass. Sista anmälningsdag 13
april på SBK tävling. Vill du hjälpa till som funktionär?
Kontakta Birgitta på rally@alebk.se
Det har varit inbrott i den nya containern (den blåa på parkeringen, för gräsklipparen). Dörrarna sönderbrutna. Tyvärr
måste den kasseras (säljas som skrot), då den inte går att
stänga längre. Tjuvarna kom inte över någonting av värde.

Tack Lars Alexandersson för den nya fina dörren med karm
till kontoret, och för att Du monterade in den!
Intresserad av att vara med i en rallyträningsgrupp i sommar?
kontakta Anna Frisk på loeki@telia.com
Klubben söker ny huvudsponsor för tävlingspriser då ProPlan
har sagt upp avtalet. Har du tips på någon ny sponsor, kontakta
Birgita Elgh på birgitta@elgh.net
Genom att handla på Zoonet, Ale Torg, har medlemmarna
själva tjänat ihop 1400 kr i sponsringspengar till klubben. Som
kan användas till att handla i affären, t ex för utrustning, eller
priser. Säg till att du är medlem så får du själv 10% rabatt!
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Teamet på AleVeterinären består av tre
veterinärer och sex djursjukskötare

Service

• Poliklinik

Mottagning Måndag - Lördag

• Kirurgi
På vår operationsavdelning utför vi allt från stora akuta
bukingrepp till förebyggande kirurgi såsom kastrationer
av hundar, katter och kaniner.

• Röntgen och ultraljud
• Provtagning och analyser
• Vård av inneliggande patienter dygnet runt
• Tandvård
Professionell tandrengöring, extraktion av tänder,
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i munhålan.

• Beteenderådgivning
• Kurser och föreläsningar
• Butik med foder och tillbehör
Besök oss på vår hemsida

Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Ale BK på MyDog
Ale BK fick förtroendet från SBK Västra distriktet att ansvara för
uppvisningen av rallylydnad under MyDog i januari 2013.
   Det fanns rallyekipage från vår klubb kl 10-11.30 alla fyra dagarna, 3-6 januari, och vi syntes bra i våra röda jackor!
   Vi som var där med våra hundar var Barbro, Marie-Louise,
Birgitta, Anna-Lena, Elisabeth, Stefan, Anne-Marie, Anna, Julia
och Anette. Plus ett par ekipage från SBK Göteborgsavdelningen
(Mirja Karlsson och Eva Svanstedt).
Det var en hel del mässbesökare och utställare som passade på
att prova på rally eller som bara hälsade på!

Mirja och Zorba dansade i mästarklass.
Julia försöker instruera en ointresserad
dvärgpincher.
”Är du också trött?”
Loeki, Ammie och
Peppe tar en paus.
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Intresserade besökare
frågade mycket. MarieLouise förklarar rallyns
hemligheter. Även barn var
intresserade, nedan svarar
Anna-Lena med Assar på
frågor.

T v Marie-Louise och Joppe.
Nedan till vänster: Malte, duktig
representant för Ale BK!
Nedan: Birgitta pratar rally med en
eurasierägare, Joppe får lite
extraträning i bakgrunden.
Text & foto: Anna Frisk
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Medlemsmötet 21 februari

Ale Brukshundklubb
Medlemsmöte 17 februari 2013 kl 16.00

25 medlemmar var närvarande.
Pia hälsade alla välkomna och började mötet med att samla alla medlemmar till ett ”förmöte” innan årsmötet.
Anledningen till möte är det kritiska läget som varit innan årsmötet. Valberedningen har haft ”bottennapp” på
att få fram ledamöter till årsmötet. Lördagen den 9 februari sattes ett tydligt upprop in på hemsidan. ”klubben
var nedläggningshotad” om det inte kunde bli en styrelse. Den sista vecka innan årsmötet började det komma
in namn på personer som är villiga att arbeta för en styrelse.
Anna-Lena och Pia från utbildningskommittén talade också om den krassa verkligheten att det har sjunkit
drastiskt med kursdeltagare de senaste åren. Under 2012 var det endast 42 st som gått kurs. Eftersom det är en
stor inkomstkälla i kursverksamheten måste det till åtgärder. De informerade om en kontakt som tagits med
Monica Henriksson, medlem i Ale BK, i syfte att jobba vidare med SBK avtalsinstruktör. Om klubbens
medlemmar är positiva till detta kan vi fortsätta med det arbetet. Ordet var fritt om detta och klubbens
medlemmar var positiva till det, förutom Tomas Thillman.
Medlemsmötet avslutades och årsmötet togs vid.

Älvängen den 21 februari 2013

Anna-Lena Svensson
sekreterare
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Ale Brukshundklubb

Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte 2013-02-17
§1.

Mötets öppnande.
Vice Ordförande Pia Mikkelsen öppnade.

§2.

Fastställande av röstlängd.
25 röstberättigande medlemmar var närvarande. Se bifogad medlemslista.

§3.

Val av mötesordförande.
Mötet valde Kjell Asplund till mötesordförande.

§4.

Styrelsen anmälan om protokollförare.
Styrelsen hade anmält Anna-Lena Svensson som mötessekreterare.

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet.
Marie-Louise Segvall och Evelyn Saart valdes.

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
Alla var införstådda med att beslutsrätt har endast medlemmar.

§7.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet godkände utlysningen.

§8.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§9.

Genomgång av:
a, styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för 2012 inklusive rapport
om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelser för det gångna året; styrelsens,
utbildnings-, tävlings-, läger-, pr och info- och festkommittéerna .
Ordföranden gjorde också en återblick på det gångna årets (2012) mål och om de
uppfyllts.
b, balans- och resultaträkning och
Kassören, vice ordföranden och sekreterare föredrog balans- och resultaträkning.
c, revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Allt var i god ordning.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att förra årets resultat, ett
överskott på 2 256, 27 kr, överförs till kommande års räkning.

§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet besvarade frågan med ja. 23

§12.

Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a, mål,
Mötesordföranden gick igenom målen för 2013.
b, rambudget för år 2013 samt för år 2014,
Mötesordföranden gick igenom 2013 års budget och prognosen för 2014.
En post på kostnader lades till; 20 kr/medlem för distriktets medlemsavgift på både
2013 och 2014.
Ändring på kostnader 2014 på medlemskostnader från 41600 kr till 40300 kr.
Resultatet blev då -39180 kr på både 2013 och 2014. Se budget bilaga.
c, klubbavgift för år 2014.
Styrelsen föreslog oförändrad klubbavgift enligt följande:
Ordinarie medlem
175 kr (total medlemsavgift 485 kr)
Familje medlem
125 kr
d, andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet och ekonomi.
Inga motioner inkomna.

§13.

Beslut i ärenden enligt §12.
Mötet beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag enligt §12 a-d.

§14.

Presentation av verksamhetsplan för år 2013.
Verksamhetsplanen är lika som målen 2013.

§15.

Val av styrelsen för år 2013
a, ordförande
Elin Carlsson
b, vice ordförande
Anna Frisk
c, sekreterare
Anette Lindgren
d, kassör
Soili Löfgren
e, övriga ledamöter
ledamot 1
Sara Nilsson
ledamot 2
Lena Helgesson
ledamot 3
Anna Barnö
f, suppleanter med tjänstgöringsordning.
suppleant 1
Tina Wall Karlsson
suppleant 2
Hanna Ljungberg
suppleant 3
Barbro Larsson

1 år fyllnadsval
2 år
1 år fyllnadsval

§16.

Val av revisorer och revisorssuppleant.
Ordinarie revisorer
Marie-Louise Segvall
Anna-Lena Svensson
Suppleanter
Lillemor Stridh
Birgitta Wiland

1 år
1 år
1 år
1 år

§17.

Val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammanskallande.
Anita Graneström, sammankallande
1 år
Birgitta Elgh
1år fyllnadsval
Elisabeth Karlsson
2 år

§18.

Beslut om omedelbar justering av §15 till §17.
Mötet beslutade att göra en omedelbar justering av dessa paragrafer.
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1 år
1 år fyllnadsval
1 år fyllnadsval
2 år
1 år kvar
2 år
1 år fyllnadsval

§19.

Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
§13.
Inget övrigt att besluta.

§20.

Genomgång av handlingar till distriktsårsmötet.
Årsmötet i distriktet är 16 mars. Styrelsen skickar representant(er)
Mötesordföranden gick igenom handlingarna.

§21.

Övriga i förväg anmälda ärenden till diskussion men inte till beslut.
Belöningssystem för klubbens medlemmar. En sporre att hjälpa till.
Mötet beslutade att gå igenom detta på vårens medlemsmöte. Information finns att
hämta på hemsidan.

§22.

Årets tävlingsekipage och årets mest tävlande ekipage.
Lydnad/bruks
Pernilla Svensson med India på 84,9%.
Rallyekipage:
Anna Frisk med Loeki på 93%.
Mest tävlande ekipage: Anna Frisk med Loeki. 9 starter i lydnad och rallylydnad.
Grattis allihop!

§23.

Avtackning av styrelseledamöter och funktionärer.
Nyvalda ordföranden för Ale BK, Elin Carlsson tog över klubban och avtackningar
gjordes. Ros och blomstercheck delades ut.
Ann Barata, sammankallande valberedningen
Kjell Asplund, valberedningen
Erika Gustavsson, ledamot
Birgitta Elgh, suppleant
Zophia Lennestam, kassör
Anna-Lena Svensson, sekreterare
Sist men verkligen inte minst, Pia Mikkelsen, vice ordförande med hela 27 år i
styrelsen!

§24.

Mötet avslutas.
Nya ordföranden Elin Carlsson tackade för förtroendet. Därefter bjöds det på semlor
och kaffe.

Älvängen den 21 februari 2013

Kjell Asplund
mötesordförande

Anna-Lena Svensson
mötessekreterare

Justeras:

Marie-Louise Segvall

Evelyn Saart
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Medlemsmötet 21 mars
Medlemsmöte i klubbstugan den 21 mars 2013.
12 medlemmar närvarande.
Mötet leddes av vice ordförande Anna Frisk.
Information om det nu antagna systemet med medlemspoäng
(tidigare kallat belöningssystem). All info finns på hemsidan.
Ekonomi:
Det har smugit in ett fel i den resultat- och balansräkning för 2012
som redovisades på årsmötet: Resultatet för 2012 ska justeras
uppåt, det korrekta resultatet är ett plusresultat på 10 338 kronor.
Ekonomin är fortfarande inte strålande så vi måste hitta fler vägar
att öka intäkterna till klubben. Anna har köpt in lottringar som vi
ska använda vid lotteri under tävlingar. Vi siktar även på att öka
intäkter från caféet under tävling genom att förhoppningsvis kunna
sälja luncher och annat.
Förstärkning av kommittéer:
Det behövs förstärkning i en kökskommitte, med en kökschef som
sammankallande. Sara Nilsson kommer att handla till tävlingarna
under 2013. Fler händer behövs i köket under kommande år!
Gällande festkommittén så är Evelyn enda kvarstående där för
närvarande.
Utbildningskommittén förstärks med Monica Henriksson.
Tävlingskommittén bruks/lydnad består idag av Anki Mossberg,
Kjell Asplund och Erika Bengtsson. De önskar på lite sikt förstärkning av en till tävlingssekreterare.
Städdag bestämdes till torsdag den 18 april klockan 18! Åke
Niklasson tillfrågas om han kan komma och röja buskar, i övrigt
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planerar vi att plocka skräp, städa och göra klubben fin inför säsongen. Klubben bjuder på korv och bröd. Det kommer att sättas
upp en lista med göromål så kan man kryssa det man gjort, om
man händelsevis vill tjuvstarta och städa innan städdagen! Städdagen innebär första chansen att tjäna in medlemspoäng!
En träningsvärdslista kommer att sättas upp på kontorsdörren.
Ett tillfälle med ringträning diskuterades. Vi ska kolla intresse och
återkommer om intresse finns med datum och detaljer.
Spårtävlingen den 27 april:
Det saknas fortfarande ett par tre spårläggare. Oerfarna spårläggare kan få hjälp med snitslar av Kjell. Det blir även en träff innan
med info och lite spår. Kjell meddelar alla intresserade om tid för
träff snart. Förfrågningar går ut via hemsidan, i Rapporten och på
Facebook.
Hundens dag i Kungälv 1 maj hålls på Bohus Fästning. Kungälvs
BK håller i uppvisningarna, vi är med och visar rallylydnad. MarieLouise är kontaktperson gentemot Kungälvs BK.
Samarbete med andra brukshundklubbar. Samarbete kan röra
t.ex. träningstävlingar i lydnad och bruks. Elin har haft ett första
samtal med Carina Bengtsson på Lilla Edet under RUS-konferensen. Tävlingskommitten är positiva, har redan tänkt arrangera
träningstävlingar. Elin och Anki pratar vidare.
Läger 2013 planeras på Ursands camping. Barbro kontaktar campingen och undersöker om där är ledigt den 13-15 september.
Kursverksamheten. Klubben behöver fler instruktörer, så att ansvaret för kursverksamheten kan delas på flera personer. Instruktörsutbildning (AI) ska hållas i distriktet i år. Det finns intresserade
medlemmar, de kommer att gå som medhjälpare på kurs såsnart
det går. Utbildningskommitten samordnar detta.
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Kursstart på valpkursen framflyttad p.g.a. få anmälda. Lappar har
satts upp i området och informationen är spridd via hemsidan och
liknande, nu kommer även annons i GP och i AleKuriren.
I AleKuriren blir det även ett reportage om klubben.
Avtalsinstruktör 2013:
Klubben har beslutat att skriva avtal med intruktör Monica Henriksson för 2013, för att få en nödvändig avlastning av klubbens
instruktörer. För att vi skulle kunna komma igång i vår så har vi
redan dragit igång annonseringen. Medhjälpare behövs. Monika
ska även börja tävla för klubben.
Mötet avslutades med att Monica Henriksson presenterade sig,
och presenterade de träningsträffar som Ale BK:s medlemmar
kommer att bjudas på under 2013. Information om träffarrna kommer att gå ut via mail.
Efter mötet var det mingel och fotopyssel. Tyvärr hann vi inte
med så många tavlor, vi får fortsätta med det när tillfälle ges.
Minnesanteckningarna gjorda av
						Anette Lindgren

STÄDKVÄLL 18 APRIL
Nu behöver det bli vårfint på klubben, och inför den
första tävlingen i april behövs det städas, både inomhus och utomhus. Vi träffas från kl 18 torsdag den 18
april. En lista med uppgifter som behövs göras sätts
upp på anslagstavlan. Klubben bjuder på fika och korv
med bröd. Välkomna!
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Klubb-bilder, Medlemshundar
och Merittavlor
Många av oss har under de senaste åren tagit bilder vid Ale BK:s olika
tillställningar, bilder som vi har någonstans, hemma eller i någon dator.
Nu är det dags att uppdatera klubbstugan väggar, så sänd in dina bästa
bilder!
Merittavlorna för klubbens tävlande ekipage behöver också uppdateras.
Nu finns ett nytt original så vi kan fortsätta på raden med fina tävlingsekipage! Nog är det så att alla som besöker klubben ska kunna kan
beundra er och kanske få egen inspiration/motivation till att testa att
träna och tävla? Skicka in din bild och meriter så kan vi förbereda dem
i datorn och skriva ut merittavlorna på klubbens färgskrivare. Ytterligare
meriter fyller var och en sedan i för hand allteftersom.
Det är ju ganska många av klubbens hundar som inte tävlar, även dem
vill vi se på väggarna i stugan! Sänd in en bild och en kort presentation
av din hund (personlighet, vilka aktiviteter ni gör och liknande) så får
du en egen tavla! Naturligtvis kan man ha både en merittavla och en
medlemshundtavla!
Maila till Anna Frisk på: loeki@telia.com

DISTRIKTSMÄSTERSKAP LYDNAD
5 maj 2013
Lilla Edets Brukshundklubb

Anmäl på SBK tävling, www.sbktavling.se
Senaste anmälningsdag är 13 april
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HUNDFÖRELÄSNING FÖR ALLA
HUNDINTRESSERADE !
NÄR: TISDAG 23 APRIL KL.18.00
VAR: BOLLEBYGDSSKOLANS NYA MATSAL
FÖRELÄSARE: JAN GYLLENSTEN
( se gärna www.jangyllensten.se )

ARRANGÖR: BOLLEBYGDS BRUKSHUNDKLUBB
MEDARRANGÖR: BOLLEBYGDS KOMMUN

Missa inte chansen att lyssna på en av landets främsta instruktörer !
Jan kommer på ett underhållande och engagerande sätt att föreläsa om
”Hundens uppfostran, inlärning, lek och relationsutveckling”

Detta kommer säkert väcka en del tankar hos var och en av oss, som vi kan ta med oss vidare i
våra relationer till de kära fyrfota vännerna !

Kostnaden för en underhållande kväll på ca 3 - 4 tim, är blygsamma 200:-.
( är du medlem i Bollebygds Brukshundklubb 150:- )
Du kan betala på plats, eller till vårt postgiro 119 54 49 – 2, senast 19 april. Vid betalning ange
föreläsning och namn. Fika kommer att finnas till försäljning.
Vid frågor ring 070-652 92 61 eller maila till bertil.broddeus@telia.com

VARMT VÄLKOMNA !
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Belöningssystem vid ideellt arbete i Ale BK

På medlemsmötet 18 oktober 2012 togs beslut om att ett belöningssystem ska
införas för aktiva medlemmar vid ideellt arbete för klubben.
Detta dokument är utarbetat av Ale BKs styrelse och godkänt av årsmötet 2013-0217 och ska gälla från 2013-01-13.
Många av Ale BKs medlemmar lägger en stor del av sin fritid på ideellt klubbarbete.
Ett belöningssystem fanns för flera år sedan, men under de senaste åren har allt
detta arbete skett utan någon form av ersättning/belöning. För att dels belöna de som
redan är aktiva och förhoppningsvis stimulera fler att bidra till klubbarbetet har
styrelsen arbetat fram dessa principer för belöningssystemet. Grunden till systemet
har vi lånat från några andra lokalklubbar i västra distriktet där systemet fungerat väl i
många år. Vi har sedan arbetat om det utifrån Ale BKs verksamhet och behov.
Intjänande av poäng: Med några få undantag gäller principen att ideellt arbete för
Ale BK ger medlem 1 poäng för en hel dag, 0.5 poäng för en halvdag och 0.25 poäng
för upp till 3 timmars arbete. Det går inte att specificera allt arbete/alla uppgifter som
sköts på klubben. Allt arbete, även ej specificerat i detta dokument, belönas därför
utifrån nedlagd tid enligt denna princip.
Redovisning av poäng: Medlem bokför själv sina poäng i ett för ändamålet skapat
formulär på hemsidan. Poäng kan sparas i upp till fem (5) år. En person ur styrelsen
ansvarar för att kontrollera att inrapoorteringen stämmer med nedlagt arbete.
Uttag av poäng: Görs i slutet av varje år. 1 poäng motsvarar i de flesta fall ca 50 kr
vid uttag. Poäng kan aldrig bytas mot kontanter! Man kan inte heller mixa
belöningspoäng och kontanter. I det fall belöningssystemet av någon anledning
skulle avslutas/avskaffas, kan inga fordringar ställas mot Ale BK.
Uttag kan göras endast för kurser/aktiviteter m m arrangerade av Ale BK och bokförs
i för ändamålet särskilt utformat formulär på hemsidan. Eventuella avvikelser från
tabellerna nedan eller andra önskemål behandlas av styrelsen.
Ansvarig: En person ut styrelsen har årsvis ansvaret och ser till att inrapporterade
poäng och uttag fungerar, och rapporterar i slutet av året till kassören vilka uttag som
har gjorts av vilka medlemmar. Ansvarig styrelsemedlem ser till att det önskade
uttaget kommer medlemmen tillhanda, och att kurs- resp. tävlingsansvariga får
information om att medlemmen vill ta ut önskad kurs/aktivitet i poäng under
kommande år.
Uttag av poäng för tävling: Vid uttag av poäng för tävling kan ej poäng/kontanter
mixas. Antingen betalar man via SBK tävling eller meddelar poängansvarig i
styrelsen att man vill betala under nästkommande år en eller flera tävlingar med
intjänade poäng.
Funktionärsutbildning; Funktionärsutbildning, t ex instruktör/TL/Domare/skrivare
varken ger eller "kostar" poäng.
Frågor besvaras av styrelsen.
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Intjänande av poäng vid ideellt arbete i Ale BK
Samtliga tävlingar (lydnad/rallylydnad/spår/sök/rapport)
Aktivitet

Samtliga funktionärer
Samtliga funktionärer
Tävlingssekreterare
Ale BKs egna domare
Spårtävling
Aktivitet

Tävlingsledare, spår
Spårläggare
Söktävling
Aktivitet

Iordningsställande
Tävlingsledare sök
Sökfigurant
Rapporttävling
Aktivitet

Iordningsställande
TL rapport
Skytt
Kurser
Aktivitet

Instruktör-terminskurs
Instruktör helgkurs
Hjälpinstruktör-termin
Övrigt

Aktivitet

Städdag
Gräsklippning
Övrigt underhåll
Städning stuga/tillfälle
Träningsvärd
PR-arbete
Styrelse/kommittéer
Repr. uppdrag

Kommentar

Nedlagd tid

Heldag, mer än 4h
Halvdag, upp till 4h
Anmälningar m m

1 dagar
0,5 dag
Nedlagd tid
Nedlagd tid

Kommentar

Nedlagd tid

Inkl förberedelser
Inkl förberedelser
Kommentar

Ny ruta
Inkl förberedelser

1
0,5
x
x

Poäng

3 dagar
1 dag

3
1

Nedlagd tid

Poäng

2 dagar
1,5 dag
1 dag

Kommentar

Poäng

Nedlagd tid

2
1,5
1

Poäng

Ny sträcka
Inkl förberedelser

2 dagar
1,5 dag
1 dag

2
1,5
1

Kommentar

Nedlagd tid

Poäng

Nedlagd tid

Poäng

Ca 20-30 h
Ca 15-20 h
Ca 20-30 h

10 tillfällen
5 dagar
10 tillfällen

Kommentar

Heldag

1 dag
0,5 dagar
0,5 dagar
Upp till 4 h
Upp till 2 h
Nedlagd tid
Upp till 3 h
Upp till 3 h

Stuga/omgivning
Rapporten m m
Per mötestillfälle
Per mötestillfälle

10
5
5

1
0,5
0,5
0,5
0,25
x
0,5
0,5

Uttag av poäng vid ideellt arbete i Ale BK
Aktivitet

Kurs/föreläsning
Kurs/föreläsning
Terminskurs
Tävling på Ale BK
Tävling på Ale BK
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder
Klubbkläder

Kommentar

Heldag
Halvdag
Ca 20-30 h
Bruks/lydnad
Rallylydnad
Boberg hundförartröja
Boberg softshelljacka
Tromsö hundförarjacka
Pikétröja
Boberg hundförarväst
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Ca värde

300 kr
150 kr
1000-1200 kr
225 kr
110 kr
200 kr
400 kr
700 kr
100 kr
300 kr

Poänguttag

6
3
20-24
4
2
4
8
14
2
6

Ginas hundkex
Hm, ja. Tycker att matte lagar alldeles för lite godis till mig. Men
för er som kan aktivera era hussar och mattar i köket. Här följer
ett recept som jag tycker låter riktigt gott!
Hundkex
175 grader, 30-35 min
4 msk matolja
115 g fläsk- eller nötfärs
4 1/4 dl kyckling- eller köttbuljong
8 dl grahamsmjöl
4 1/2 dl kokt ris
1/2 dl riven morot
1/2 dl rivet eller finhackat äpple
1
2
3
4
5

Bryn färsen i matoljan på medelhög värme tills den är
genomstekt och smulig
Blanda köttfärsen med buljongen i en mixer och mixa
till puré
Blanda mjöl, ris, köttfärspuré, morot och äpple
i en stor skål och blanda ihop till en deg
Kavla ut på bakbord till en drygt halvcentimetertjock
platta och tag ut kex med mått eller skär i lämpliga bitar
Lägg kexen på bakplåtspapper och grädda
i förvärmd ugn. 175 grader i 30-35 min.

Stäng av ugnen och låt kexen torka i 3 timmar eller över natten.
Från ”God mat till din hund” av Donna Twichell Roberts

Öppna träningen torsdagskvällar
18/4 ingen stugvärd, städkväll.
		
Stugan o toan öppen, fika finns! Inga skott.
25/4 Barbro Larsson SKOTT 18.15!
2/5

Anette Lindgren/Anna Frisk SKOTT 18.15!

13/5 Elin Carlsson SKOTT 18.15!
23/5 Anki o Kjell SKOTT 18.15!
30/5 ingen stugvärd, men stugan o toan öppen,
		
fika finns (träning med Monica).
13/6 ingen stugvärd, men stugan o toan öppen,
		
fika finns (träning med Monica).
Vill du vara stugvärd? Kontakta Barbro Larsson på
e-post: barbro.larsson@ncc.se Tel 0739-855 631

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte är den 24/4 kl 18, innan medlemsmötet. Har du något du vill att styrelsen tar upp?
Kontakta ordförande Elin Carlsson på e-post
dbw350@hotmail.com eller tel 0736-258991

GLÖM INTE STÄDKVÄLLEN 18/4!

MEDLEMSFÖRMÅNER

RABATT PÅ ZOONET
Vi som är medlemmar i Ale BK har 10% rabatt på hundrelaterade produkter och på allt foder, även torrfoder, på ZooNet på Ale Torg.
Ta med medlemskort och ange Ale BK i kassan. Vi har även fått ett
specialerbjudande på Hill’s Nature’s Best, kraftigt nedsatta priser endast för klubbens medlemmar.
Rabatten på Hill’s Nature’s Best är så väl tilltagen att efter ha köpt tre
säckar så har du sparat in till ett års medlemsavgift på klubben!
På allt vi medlemmar handlar på ZooNet och anger Ale BK så går 2%
till klubben, detta kan vi utnyttja vid tävlingar, priser mm. Ju mer vi
köper desto mer till klubben i sponsorpriser!
Om du vill veta mer om ZooNet och deras sortiment, se deras hemsida: www.zoonet.se
ÖVRIGA RABATTER
Danoxi Zoo, Rollsbo Industriområde, Kungälv
10 % på djurtillbehör samt varierande rabatt på alla foder i vår butik
(Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort)
Se hemsida: http://www.danoxi.se/
Alafors Brodyr Design
Jackor, västar, tröjor, handdukar, hund- & hästtäcken, kepsar…
Egen tillverkning av jakttäcken och SBKs Tjänstetecken. För medlemmar i Ale BK lämnas 10% rabatt på brodyr, se utbud på hemsidan:
www.alaforsbrodyr.se
Lödöse Hundcenter
Hundfysioterapeut
Hundmassage – Rehabilitering – Friskvård – Löpband – Kloklippning
Försäljning av hundbäddar, koppel m m
Medlemmar i Ale BK för 10% rabatt på hundprodukter mot uppvisande
av giltigt medlemskort (gäller ej behandlingar)
www.lodosehundcenter.com

