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Förslag till Dagordning för årsmötet
Mötets öppnande
§1. Fastställande av röstlängd
§2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
§3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
§4. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av
sekreterare
§5. Fastställande av dagordning
§6. Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2015
§7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2015 samt beslut om fastställande
av resultatrapport och balansrapport.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015
§9. Genomgång av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2016
§10. Styrelsens förslag till klubbavgift för verksamhetsåret 2017
Styrelsens förslag till klubbavgift för 2017 är oförändrad 70:för helbetalande och delbetalande medlem.
§11. Fastställande av
a. Verksamhetsplan och budget för 2016
b. Klubbavgift för verksamhetsåret 2017
c. Inga motioner har inkommit till styrelsen
§12. Val av
a. Ordförande

1 år

b. Sekreterare

2 år

c. Ordinarie ledamot

2 år

d. Styrelsesuppleant

2 år

e. 2 st revisorer

1 år

f. 2 st revisorssuppleanter 1 år
g. Valberedning 2016

en på 1 år (sammankallande)
och två på 2 år

h. Uppdra till styrelsen att utse ombud och suppleanter till distriktsmöten

Valberedningens förslag:
Ordförande:

omval Annika Leijon

Sekreterare:

nyval Marie Edh

Ledamot:

omval Antje van der Maaten

Suppleant:

omval Jenny Jönsson

Revisorer med
suppleanter:
Ordinarie:

omval
Anna Brattlin och Maud Aloui

Suppleanter:

Ulf Johansson och Anders Edh

Valberedning:
vakant
en sammankallande på 1 år
två st på 2 år

§13. Fråga om omedelbar justering av §12
§14 Motioner (Inga motioner har inkommit till styrelsen)
§15 Övriga frågor (ska ha inkommit skriftligen till styrelsen senast 2016-02-01)
§16 Uppmuntringar
§17 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelser för BBHK
verksamhetsåret 2015
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av 7 stycken personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant 2

Annika Leijon
Bosse Thorhuus
Yvonné Pehrsson
Åke Olofsson
Antje van der Maaten
Jenny Jönsson
Lena Ljungkvist

Styrelsen har genomfört 9 st protokollförda möten inklusive 2 medlemsmöten.
Åtgärder vid klubbstugan i Slansve har varit impregnering av trall på altan och målning av hinder
samt schemaläggning o uppföljning av gräsklippningen. Baracken vid agilityplan har också fått en
uppfräschning med ny dörr, trapp och fönsterluckor samt målning. Tyvärr har vi under 2015 haft 3 st
inbrott i klubbstugan och förråd i Slansve. Kaffebryggare, dricka, godis och bensin blev vi av med.
Nytt fönsterglas och reparation av laddörr fick fixas dessutom.
Gräsklippningen har i år fungerat bra, men fortfarande är det få personer som tagit på sig klippning.
Där finns en förbättringspotential.

Sektorer och kommittéer
Agilitysektorn
Antje van der Maaten har varit kontaktperson och ansvarig
*På årsmötet den 26 feb korades Anna Sedin Brattlin med Tova till 2014 års agilityekipage – grattis!
*Agilityträning fortsatte på Vålbacken t.o.m 26 mars då den avslutades med en tävlingsträning som
blev uppskattad. Alla hjälptes åt med alla tävlingsuppgifter!
*Måndagar (Brunflo) och torsdagar (Slansve) har varit gemensamma träningsdagar och medlemmarna
har även haft tillträde till banorna övrig tid.
Vår policy i klubben är att en ska ha gått en agilitykurs eller ha motsvarande kunskaper och vara
medlem i klubben för att få nyttja planerna och hindren – säkerhetstänk!
*13 april hjälptes ett gäng åt att ta tillbaka hindren från Vålbacken till agilityplanen i Brunflo.
*Tävlingsträningar genomfördes torsdag 29 april och torsdag 25 juni på agilityplanen i Brunflo Eva
Karlholm basade.

*23-24 maj hade vi uppvisning/prova på agility/rallylydnad på Jamtli

Lena Ljungqvist basade.
*Kurs för Mikaela Holegård gick av stapeln 11-12 juli i Slansve med tolv deltagare uppdelat på två
grupper. Vädret stod oss bi och myggen skötte sig riktigt bra  Antje basade.
*Några ekipage ute på tävlingar i landet med ibland goda till mycket goda resultat och ibland med
mindre goda resultat.
*Storsjöhoppet genomfördes i samarbete med ÖBHK den 8-9 augusti.
Stor tacksamhet till Krokoms kommun som lånade ut Krokoms sportcentrum som är en helt perfekt
tävlingsplats!
Sammanlagt under de två dagarna blev det 709 starter.
Tävlingsdeltagare, dels från hela vårt avlånga land och dels från Norge, var mycket nöjda över vårt
arrangemang!!
För det kan vi tacka arrangörsstaben som jobbat under hela året och alla fantastiska fabulösa
funktionärer som ställde upp denna strålande sköna helg för sin klubb.
Klubben tillgodoräknade sig en vinst på 13786:- 
*Kurs för Veronica Bache helgen 15-16 augusti uti Slansve 10 deltagare uppdelat på två grupper.
Vädret var strålande och även denna kurs skötte sig myggen med att störa så lite som möjligt  Anna
Brattlin basade.
* I slutet av augusti målar Antje dörr och fönsterluckor på baracken vid agilityplan – Sedins Colorama
sponsrade färg, penslar m.m. Tackar BBHK för 
*Redovisar (måndagsträningarna – mars till augusti) cirkel på 20ggr till studiefrämjandet.
*Vinterträning för 2 grupper i Vålbackens ridhus

Tävlingssektorn (TÄS)
Åke Olofsson har varit kontaktperson och ansvarig tillsammans med Göran Heidenvall
Följande tävlingar har genomförts under 2015:
31/5 Patrull Lägre o Högre klass, 6 startande
7/6

Lydnad kl 1-Elit, 10 startande (startande endast Ly 1 o Elit)

22/8 Rapport Lägre o Elit (DM), 2 startande
23/8 Spår Lägre klass, 6 startande
13/12 Lydnad kl 1-2, 7 startande
Vinnare av vandringspriset BBHK-Cup i Lydnadsklass 1, i vår traditionella Luciatävling i december,
blev i år Jenny Björklund från ÖBHK med sin Hollandse Herdershond ”Feia”.
På årsmötet presenterar och ärar vi också ”2015-års klubbmästare” i Lydnad 1-2, respektive Lydnad
3-Elit som går till den som nått högsta poäng på någon av klubbens tävlingar.

Vi presenterar och ärar också ”Årets bruksekipage 2015”, samt ”Årets Lydnadsekipage 2015 (nytt
för året), som går till den som nått högsta procentuella poäng oavsett gren, klass och tävlingsplats.
Vi tackar också alla som ställt upp som funktionärer och gjort det möjligt att genomföra våra
tävlingar, samt Djurmagazinet för sponsring av priser.

Tjänstehundssektorn
Iris Jakob har varit kontaktperson och ansvarig
En patrulltävling för klass Lägre o Högre genomfördes 31/5.

Hundägarutbildningssektorn (HUS)
Styrelsen har varit ansvarig
Under året har Nina Johansson haft 2 spårkurser, en problemhundskurs och en aktiveringskurs.
2 st agilitykurser/tävling med inhyrda instruktörer har också hållits.
I januari o februari hade vi allmänträning på måndagar i Vålbackens ridhus.
Från maj till november genomfördes i vanlig ordning kvällsträffar i Slansve med träning och fika.
Redovisat cirkel 20 ggr till Studiefrämjandet.

Info kommittén
Bosse Thorhuus har varit kontaktperson o ansvarig
Vi tackar Bosse som har skött uppdateringar och inlägg på klubbens nya hemsida.
Information har också meddelats via BBHK:s facebookgrupp.

Trivselkommittén
Nina Johansson har varit kontaktperson och ansvarig
Har ansvaret för städning av klubbstugan och fixat kompletteringar med bl.a. ny whiteboard, dricka,
godis, fikabröd mm. Har även varit behjälplig med fikaförsäljning vid tävlingar.

Rasutvecklingssektorn Mental (RUS-M)
Vilande under 2015

Rasutvecklingssektorn Utställning (RUS-U)
Vilande under 2015

Ungdomssektorn
Vilande under 2015

Resultatrapport
BRUNFLO BRUKSHUNDKLUBB 893203-3478

Sida 1 (1)

Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2015-12-31
Perioden

Perioden
I Budget

Budget

Rörelsens intäkter

Intäkter Medlemsavgifter
Intäkter TÄS Lydn, Bruks, Rally
Intäkter TÄS Agility
Storsjöhoppet
Intäkter Trivsel
Intäkter HUS
Intäkter Studiefrämjandet HUS
S:a Rörelsens intäkter

7 000,00
9 000,00
25 000,00
0,00
3 000,00
2 000,00
11 000,00

5 200,00
8 680.00
1 600,00
13 786,00
2 251,00
38 991,00
21 937,00
92 445,00

162,2%

57 000,00

Rörelsens kostnader

Medlemsavgifter MND
Kostnader TÄS Lydn, Bruks. Rally
Kostnader TÄS AgiIity
Kostnader Trivsel
Kostnader HUS
Arrende mark
Rep och underhåll. maskin/byggn/mark
Kontorsmateriel
Hemsida
Porto
Försäkringar
Medlemsförsäkringar
Bankkostnader
Kostnader styrelse
Bilersättnig styrelse
Avtackning/Uppmuntran
Arvoden TÄS
Bilersättningar TÄS
Utbildning instruktörer
S:a Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar

-3 000,00
-3 000,00
-10 000,00
-2 000,00
-2 000.00
-500,00
-9 000,00
-500,00
-500,00
-300,00
-3 500,00
-500 ,00
-1 500,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 500,00
-2 000,00
-2 000,00
-2 000,00

-2 725,00
-2 785,00
-5 566,00
-2 864,00
-32 361,25
-500,00
-3 818,50
-138,00
-362 ,50
-280,00
-3 288,00
-468,00
-606 ,00
-789,00
0,00
-1 774,00
-2 800,00
-2 680,00
-1 500,00
-65 305,25

142,6%

-45 800,00

27 139,75

242,3%

11 200,00

Avskrivningar o finansiella intäkter

Avskrivningar på byggnader
Avskrivn mask/andra tekn anl
Ränteintäkter från omstillg

-732,00
-2 965,00
100,00

-732 ,00
-2 965,00
9,88

Resultat efter avskrivningar och finansiella intäkter

23 452,63

308,5%

7 603,00

Beräknat resultat:

23 452,63

308,5%

7 603,00

BALANSRAPPORT
Brunflo Brukshundklubb
Räkenskapsår 2015-01-01 – 2015-12-31
__________________________________________________________________________________
Ing.saldo
Perioden
Utg.saldo
__________________________________________________________________________________
TILLGÅNGAR
Byggnader
Ack avskr byggnader
Maskiner
Ack avskr maskiner

42 500,00
-27 345,00
31 320,00
-29 003,00

0
-732,00
0
-2 965,00

42 500,00
-28 077,00
31 320,00
-31 968,00

S:a Anläggningstillgångar

17 472,00

-3 697,00

13 775,00

Kassa
Bank
Sparkonto

580,00
18 624,85
57 382,43

-155,00
27 294,75
9,88

425,00
45 919,60
57 392,31

S:a Omsättningstillgångar

76 587,28

27 149,63

103 736,91

S:a TILLGÅNGAR

94 059,28

23 452,63

117 511,91

Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

-94 059,28
0

0
-23 452,63

-94 059,28
-23 452,63

S:a Eget kapital

-94 059,28

-23 452,63

-117 511,91

0

0

0

-94 059,28

-23 452,63

-117 511,91

EGET KAPITAL, SKULDER

S:a Skulder

S:a EGET KAPITAL, SKULDER

Revisionsberättelse

- Bifogas som separat Bilaga

Brunflo 2016-02-17

Annika Leijon
Ordförande

Bosse Thorhuus
Vice ordförande

Yvonné Pehrsson
Sekreterare

Åke Olofsson
Kassör

Antje van der Maaten
Ledamot

Verksamhetsplanering 2016

Styrelsen
Klubbens högsta beslutande instans är klubbmötet. Klubbens verkställande och förvaltande
organ är styrelsen (citat ur stadgarna § 3). Utan intresserade och aktiva klubbmedlemmar
finns inget för styrelsen att verkställa eller förvalta. Med andra ord - styrelsen finns till för
medlemmarna och medlemmarna måste tala om vilken verksamhet som man vill ha i klubben.
”Vi får den klubb vi förtjänar!”
Slansvestugan och agilityplan kommer att vara naturliga samlingspunkter i vår verksamhet.
Nytt plåttak på dasset ska fixas och nya kombinationslås efter inbrotten inköpas.
Vi hoppas också på bra uppslutning till gräsklippningen för att kunna erbjuda en inbjudande
tränings- o tävlingsplan i Slansve.
Klubben ska arbeta för att underlätta för våra medlemmar, tävlingsekipage, funktionärer,
instruktörer och alla som vill utveckla sig i BBHK. Detta oavsett vilken nivå eller ambition
man har med sitt medlemskap.
Styrelsens ambition är att få en större bredd i aktiviteterna, att arbeta för ett gott samarbete
mellan sektorer och kommittéer med målsättningen att få fler medlemmar engagerade i
klubbverksamheten.
Styrelsen har som målsättning att ha möte en gång i månaden, förutom under
semesterperioden. En av styrelsens första och viktigaste uppgifter är att delegera ut uppgifter
till medlemmarna. Medlemmarna måste vara aktiva i den löpande verksamheten. Annars
blir styrelsens arbetsbörda orimlig.
3 medlemsmöten varav ett är årsmötet, ska hållas jämnt fördelade över året.
.I övrigt planeras verksamheten uppdelad på de olika sektorer och kommittéer som finns.

Agilitysektorn
*Ridhusträningen fortsätter under vårvinter och på höstvintern i Vålbackens ridhus.
*Agilityträningarna på agilityplanen våren/sommaren ligger kvar på måndagarna 18.00-20.00.
Träning i Slansve torsdagar 18.00-20.00

Vi tränar självständigt men tillsammans och hjälps åt.
*Sträva mot kursverksamhet.
*Tävlingsträningar ska vi försöka åstadkomma.
*Tävlingsekipagen fortsätter jaga pinnar 
*Medverkan på Provadagen/kurs dock med förhoppning att fler hjälper till.
*Vi är öppna för uppvisningar.

*Storsjöhoppet återkommer även i år med hopp om mååååånga funktionärer!

Tävlingssektorn (TÄS)
Under 2016 planerar klubben att arrangera 1 st Lydnadstävling och 1 st Brukstävling.
31/5 Patrulltävling Lägre/Högre
13/12 Lydnad 1 (BBHK- Cup) – 2
Tävlingar för 2017 söks i mars i år och är inte beslutade i skrivande stund, eftersom ny ansvarig
för tävlingssektorn sökes.

Hundägarutbildningssektorn (HUS)
Vi räknar med att få 2 st nya instruktörer (Jenny J o Marie E) som går utbildning nu och
som förhoppningsvis även kan hålla några kurser i sommar/höst. Vi kollar också med ”vilande”
instruktörer om man vill komma igång igen. Eventuellt kanske även Nina J kan hålla några kurser till
sommaren. Vi planerar också för en temakväll med Anna Holter om ”Vad säger protokollet?” Lär dig
mer om teorin bakom MH o BHP.
Torsdags- och måndagsträffarna i Slansve o vid agilityplan fortsätter i vanlig ordning.

Tjänstehundssektorn
Iris Jakob har fått en förfrågan från distriktet att hålla en Patrullhundskurs 2016.
Kursen kommer att starta under våren och pågå under sommaren och avslutas med ett Cert.prov septokt.. Hundarnas lämplighet kommer att testas innan antagning till kursen.

Trivselskommittén
Ställer i ordning klubbstugan inför sommarsäsongen med städning, inköp av dricka, kaffe, fikabröd,
godis mm för självbetjäning vid träningar. Även kunna vara behjälplig med fikaförsäljning på
tävlingar.

Info kommittén
Sköta uppdateringar och inlägg på hemsidan och se till att kallelser till årsmöte och
medlemsmöten når ut till medlemmarna.

BUDGET
Brunflo Brukshundklubb
Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2015-12-31
Rörelsens intäkter
Intäkter Medlemsavgifter
Intäkter TÄS Lydn, Bruks
Intäkter Trivsel
Storsjöhoppet
Intäkter TÄS Agility
Intäkter HUS
Intäkter Studiefrämjandet HUS
S:a Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Medlemsavgifter MND
Kostnader TÄS Lydn, Bruks
Kostnader Trivsel
Kostnader TÄS Agility
Kostnader HUS
Arrende mark
Rep och underhåll, maskin/byggn/m;
Kontorsmateriel
Hemsida
Porto
Försäkringar
Medlemsförsäkringar
Bankkostnader
Kostnader styrelse
Avtackning/Uppmuntran
Arvoden TÄS
Bilersättnig styrelse
Bilersättningar TÄS
Utbildning instruktörer
S:a Rörelsens kostnader

5 000,00
4 000,00
2 000,00

13 000,00
1 000,00
11 000,00
20 000,00
56000,00

-3 000 ,00
-2 000,00
-1 500,00
-1 000,00
-10 000,00
-500,00
-5 000,00
-500,00
-500 ,00
-300,00
-3 500,00
-500,00
3 700,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
- 500,00
-1 000,00
-10 000,00
-46 500,00

Rörelseresultat före avskrivningar o ränteintäkt
Avskrivningar på byggnader
-732,00
Ränteintäkter från omstillg
0,00

9 500,00

Beräknat resultat:

8 768,00

Stadgeutdrag

__________________________________________________________________________________

§6

§7

”Lokalklubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande
samt förvaltande organet lokalklubbstyrelsen. Lokalklubben har sitt säte i
Brunflo.”
Moment 1
”Lokalklubben skall hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett skall
vara årsmöte och hållas under perioden 10-28 februari. Tid och plats för
medlemsmöte beslutas av lokalklubbstyrelsen.
Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbstyrelsen och ska
tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till
årsmötet utfärdas senast den 1 januari.
Kallelse ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till
dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid
medlemsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före
mötet.”

§7

Moment 2
Vid medlemsmöte har utöver medlemmar följande personer rätt att närvara med
yttrande-och förslagsrätt:
Ledamot och suppleant i distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen eller annan av
dessa utsedd person.
Ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av denne
utsedd person.
Representant för Sveriges Hundungdom,
Brukshundsklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande
direktör.
Lokalklubbstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till årsmöte. Sådan
person har rätt att närvara med yttranderätt.

§7

Moment 5
Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion skall vara
skriftlig och lokalklubbstyrelsen till handa senast den 20 oktober.
Lokalklubbstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till
medlemsmötet.

