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Förslag till Dagordning för årsmötet    1

       

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 2020 

§7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2020 samt beslut om ekonomiska 

dispositioner 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020 

§9. Genomgång av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2021 

§10. Styrelsens förslag till klubbavgift för verksamhetsåret 2022 

§11. Fastställande av 

a. Verksamhetsplan och budget för 2021 

b. Inriktning för närmast kommande verksamhetsår 

c. Klubbavgift för verksamhetsåret 2022 

d. Inga motioner har inkommit till styrelsen 

§12. Val av 

a. Ordförande nyval 1 år 

b. Vice ordförande nyval 2 år 

c. Kassör nyval 2 år 

d. En styrelsesuppleant nyval 2 år 

e. En styrelsesuppleant fyllnadsval 1 år 

f. 2 st revisorer nyval 1 år 

g. 1 st revisorsuppleant nyval 1 år 

h. Valberedning för verksamhetsåret 2021, nyval en på 2 år   

i.  Uppdra till styrelsen att utse ombud och suppleanter till distriktsmöten 
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Valberedningens förslag: 

Ordförande omval 1 år: Linnea Cederlund   

Vice ordförande  omval 2 år: Hanna Johansson  

Kassör nyval 2 år: Annika Cederlund 

Styrelsesuppleant omval 2 år: Mirja Karlsson  

Styrelsesuppleant fyllnadsval 1  år: (vakant) 

2 st revisorer med 1 st suppleant:  1 år 

Ordinarie: Omval Carina Berg-Persson och Eva Karlholm 

Suppleant: (vakant) 

Valberedning: 1 st på 2 år (vakant) 

 

§13. Fråga om omedelbar justering av §12 

 

§14 Motioner 

(Inga motioner har inkommit till styrelsen. Ska vara inlämnade till styrelsen sen. 20/10 20-19) 

 

§15 Uppmuntringar 

 

- Vi avtackar Åke Olofsson och Marie Edh för sina år i styrelsen. 

- Vi tackar familjen Ängeflo för gräsklippning och hjälp med fix av klippare, med en blomstercheck.  

- Vaktmästarna på IP har redan bjudits på smörgåstårta för plogning av agilityplan. 

 

- På grund av pandemin under 2020 med begränsade möjligheter till tävling, skjuter vi på korandet 

och utdelning av diplom till 2022 för: 

Årets Lydnadsekipage  (högsta poäng i klass 1-3 tävling, oavsett plats)  

Årets Agilityekipage    (utifrån speciell uträkningsmall) 

Årets Rallylydnadsekipage    (utifrån speciell uträkningsmall)     

Årets Bruksekipage  (högsta procentuella poäng i tävling, oavsett gren, klass o plats 

Årets Startklassekipage (högsta poäng i tävling oavsett plats)  

Årets klubbmästare Lydnad Startklass.  

Årets klubbmästare Lydnad 1-3.    

 

 

§17 Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelser för BBHK verksamhetsåret                                                          
2020 
 

  

 
Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av 7 stycken personer: 

Ordförande Linnea Cederlund 

Vice ordförande Hanna Johansson  

Sekreterare Anna Brattlin 

Kassör Åke Olofsson 

Ledamot Evelina Esbjörnsson 

Suppleant Marie Edh  

Suppleant  Mirja Karlsson 

Valberedning Anders Edh  

 

Styrelsen har genomfört 5 st protokollförda möten, men på grund av pandemin inga medlemsmöten. 

 

Gräsklippningen har i år fungerat hyfsat, framför allt tack vare insatser från familjen Ängeflo som stått 

för merparten av klippningen. Återigen stort tack till er!  

Återigen har vi drabbats av inbrott i Slansve! Låsen till bommen och ladan klipptes och dörren in till 

gräsklipparen bändes upp. Bytet tack och lov bara 2 bensindunkar. Tack till Anders Edh som lagade 

dörr och gångjärn och vinterförvarade grästrimmer och röjsåg. 

Harvning av agilityplan har gjorts av Håkan Berglund, ny delägare av Sedins i Brunflo, vilket gett ett 

mjukare underlag. 

 

Vi har med Linneas hjälp under hösten erbjudit klubbmedlemmar att köpa softshelljacka och/eller väst 

med klubblogga och namn till subventionerat pris. Alternativt tryck på eget plagg. 8 st nappade på 

erbjudandet.  

 

BBHK (Åke Olofsson) har varit sammankallande i SBK Mellannorrlands valberedning inför årsmötet 

mars 2021. Distriktets klubbar får uppdraget i ett rullande schema, så det dröjer nog 10-15 år till nästa 

gång! 
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Sektorer  
 

Tävlingssektorn (TÄS) Lydnad, Bruks, Rally 

Styrelsen har varit ansvarig 

Följande ekipage ärades på årsmötet 2020: 

2019-års Startklassekipage blev Helene Lindqvist med Ila 

2019-års Lydnadsekipage blev Helene Lindqvist med Ila 

2019-års Bruksekipage blev Helene Lindqvist med Ila 

2019-års Rallylydnadsekipage blev Eva Karlholm med Chess 

 

 

Inga tävlingar genomförda under 2020 i BBHK:s regi. 

 

Agilitysektorn 

Anna Brattlin och Eva Karlholm har varit kontaktpersoner och ansvariga 

På årsmötet 2020 korades Anna Brattlin med Tuss som årets agilityekipage 2019. 

Träning i Vålbackens ridhus har pågått vintern 2020 och startades upp senhösten 2020 

men fick avbrytas pga hårdare pandemirestriktioner. 

Augusta Hagelqvist har utbildats till A-2 instruktör. 

På grund av pandemin blev både den planerade vårtävlingen i Vålbackens ridhus och Storsjöhoppet 

inställt 2020. 

En förberedande agilitykurs hölls under hösten av Augusta med 4 deltagare. 

ordning med 12 personer. En träningstävling genomfördes på Agilityplan i våras. 

På agilityplan vid Klanghallen har enskild träning (enskild kräver genomförd grundkurs) bedrivits 

under våren, sommaren och hösten. . 

Ett nytt ramlöst däckhinder måste inköpas 2021. Gamla uttjänta hinder har sålts eller skänkts bort 

under 2020. 

 

Tjänstehundssektorn 

Iris Jakob har varit kontaktperson och ansvarig 

Ingen aktivitet 2020. 

 



 

 

. 
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Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

Linnea Cederlund har varit ansvarig och kontaktperson 

Linnea examinerades under våren till valp- och allmänlydnadsinstruktör. Höll därefter 2 st 

allmänlydnadskurser och en valpkurs. Genomförde även 12 st tematräffar 

 

 

 

Ansvarig för hemsidan  Bosse Thorhuus. 

 

 

Underskrifter styrelsen    2021-06-17 

 

 

Ordförande: Linnea Cederlund 

 

 

Vice ordförande: Hanna Johansson 

 

 

Sekreterare: Anna Brattlin 

 

 

Kassör: Åke Olofsson 

 

 

Ledamot: Evelina Esbjörnsson 

 

  

 



 

 

 

 

Verksamhetsplanering  2021    9 
 

Styrelsen 

Klubben ska arbeta för att våra medlemmar ska utvecklas i BBHK, oavsett vilken ambition man har 
med sitt medlemskap i BBHK. Det kan gälla kursdeltagande, som tävlingsekipage, tävlingsträning, att 
bli instruktör eller att bara aktivera sin/sina hundar tillsammans med andra.  
 
Vi har två naturliga samlingsplatser för aktiviteter, Slansvegläntan och Agilityplan vid Klanghallen. 
Två platser som passar utmärkt för allehanda hundaktiviteter. 
 
För att kunna nyttja Slansve behövs gräsklippning. Få ställde upp i fjol, så vi behöver fler som kan 

tänka sig göra en insats. Därför kommer vi även i år att lägga ut ett klippschema på vår 

facebookgrupp  för inbokning av klippning. Vi har ingen klubbstuga kvar, men i ladan har vi påbörjat 

röjning så utrymme kommer att finnas för att få tak över huvudet. 

Som vanligt är det viktigt med utveckling av aktiviteter i klubben. 

Det behövs nya krafter och idéer i både styrelsen och i verksamheten för en framtid för klubben. 

Idag har vi bara en aktiv agilitysektor och lite kursverksamhet. Den som känner för att engagera sig 

och dra igång någon aktivitet hör av er till oss i styrelsen för stöd och hjälp. 

Styrelsen finns till för medlemmarna. Men utan intresserade och aktiva medlemmar finns inget för 

styrelsen att verkställa och förvalta. 

Hoopers är en ny hundaktivitet på frammarsch. Styrelsen har beslutat att Marie Nilsson får köpa 

in hinder för träning. Spännande initiativ! 

 

 

Agilitysektorn 

Storsjöhoppet gemensamt med ÖBHK provar vi att genomföra i augusti, om pandemiläget tillåter.  

Öppna enskilda träningar vid agilityplan Klanghallen fortsätter i vanlig ordning. 

 

 

Tävlingssektorn (TÄS) Lydnad, Bruks, Rally 

Inga tävlingar inplanerade för 2021. 

 

 

Tjänstehundssektorn 

 

Inget planerat i nuläget. 

 

 



 

 

 

     

 

      10 

 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) 

 

Linnea Cederlund går en instruktörskurs i rallylydnad, där en kurs som pågår nu, ingår i utbildningen. 

Färdigutbildad 3/7. Hon planerar också att ha en fortsättninmgskurs i rallylydnad och eventuellt en 

valpkurs senare i sommar. 

Augusta planerar att ha en förberedande agilitykurs och eventuellt en fortsättningskurs. 

Tid och plats för kommande kurser läggs ut på facebookgruppen och på hemsidan. 
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Stadgeutdrag 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 § 6 ”Lokalklubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande 

samt förvaltande organet lokalklubbstyrelsen. Lokalklubben har sitt säte i 

Brunflo.” 

 § 7 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. 
 

 

 


