
 
 

 

 

Karlskoga Brukshundklubb  
Årsmöte 2021-02-28 
 

Sista anmälningsdag 2021-02-21 

Inloggning till ZOOM kl 14:30-14:45 

Kontroll av röstlängd 14:45-15:00 

Årsmötet startar 15:00 

Länk till mötet skickas god tid innan mötet via mejl till de som är anmälda. 

Handlingar 

• Dagordning 

• Balansrapport 

• Resultatrapport 

• Verksamhetsberättelse 2020 

• Revisionsberättelse 

• Verksamhetsplan 2021 

• Budget utfall/förslag 2021 

• Normalstadgar 2020-06-13 

• Val 2021 

• Anvisningar för digitalt årsmöte via ZOOM 

 



 

Dagordning årsmöte 2021-02-28 
 
1.  Justering av röstlängd.  

2.  Val av ordförande för årsmötet.  

3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4.  Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare.  

5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.  

6.  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 4  

7.  Fastställande av dagordningen.  

8.  Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.  

9.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust.  

10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  

 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  

13.  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning.  

14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.  

15.  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

16 Beslut om antagande av nya normalstadgar 2020-06-13.  

17.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.  

18.  Beslut om stadgar (SBK:s normalstadgar för lokalklubb 2020-06-13) 

19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före 

årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska 

styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 

20. Avslutning 
 



Mötesinstruktioner för digitalt årsmöte i Zoom. 
Tid och plats 

Årsmötet äger rum 28 februari klockan 15:00 och genomförs helt digitalt via 
videokonferenssystemet Zoom. Då vi vill säkerställa att tekniken fungerar för 
alla deltagare rekommenderas att ansluta senast klockan 14:45. Det är möjligt 
att ansluta från kl 14.30 

Du ansluter till mötet genom att klicka på länk som skickas i separat mejl i god 
tid innan mötet. 

Teknisk support 
Vid problem att ansluta till årsmötet, eller om du har problem med tekniken 
under mötets gång, kontakta Jan Hockart på 070–5620794 

Träna på Zoom innan mötet - viktigt 

Vi rekommenderar alla deltagare att testa Zoom innan mötet i synnerhet om 
du inte använt det tidigare  

 

Hur deltar jag i årsmöte och träningsmöten? 

• Du ska ladda ner appen Zoom till dator, iPhone eller android, en stund 
innan du ansluter till mötet. Har du Zoom installerat sedan tidigare, gör en 
ny installation för att få den senaste versionen. 

• Testa gärna ljud och bild med ett testmöte här: www.zoom.us/test 

• När du ansluter dig till mötet via länken du fått uppger du ditt för- och 
efternamn. 

• Din mikrofon och kamera kommer att vara avstängda. Sätt gärna på 
kameran så att vi ser varandra, men låt mikrofonen vara av tills du begärt 
och tilldelats ordet. 

• Om bilden fryser, vilket kan ske om du har dålig uppkoppling, kan det hjälpa 
om du stänger av kameran. 

• Klicka på “participants” för att se vilka som deltar i mötet.  

• Klicka på “chat” för att öppna ett chattfönster. 

 

Mötets innehåll 

Föredragningslista för årsmötet samt samtliga bilagor finns tillgänglig i det PDF-
dokument/länk/utskick som skickats ut i kallelsen. Handlingarna anses med 
detta föredragna. 

 

https://zoom.us/download
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sv
http://www.zoom.us/test


Under mötet - mötesordning 

Begär ordet 

För att utnyttja din yttranderätt och göra ett diskussionsinlägg under årsmötet 
behöver du begära ordet. Funktionärer kommer att hålla koll på vilka som 
begär ordet, och mötesordförande fördelar ordet utifrån detta. För att begära 
ordet räcker du upp handen. 

Omröstning 

Mötesordförande bestämmer när det är dags att gå till omröstning. Det sker 
när diskussionen uppfattas vara avslutad, och alla yrkanden har samlats in. 
Omröstningen sker på tre sätt:  

1. via omvänd acklamation med handuppräckningsfunktionen. Ordförande 
ger förslag och den som motsätter sig förslaget räcker upp handen.  

2. Öppen omröstning sker med hjälp av ja/nej-knappar 

3. Sluten omröstning kan begäras vid personval, om det finns fler 
nomineringar än antalet personer som ska väljas. I så fall kommer en 
enkät att öppnas i Zoom där du anonymt kan avge din röst. 

 

Reservationer och yrkanden 

En närvarande medlem kan reservera sig mot ett beslut och även göra ett 
yrkande. Reservation sker efter ett beslut, innan årsmötet är avklarat. Det görs 
genom att använda chattrutan, med tydligt anfört: “RESERVATION: Förnamn 
och Efternamn reserverar sig mot”, följt av vad det är man reserverar sig mot, 
till förmån för vad. 
Inled ditt förslag med ordet “FÖRSLAG” följt av ditt yrkande, förslagsvis 
formulerat som “Förnamn och efternamn yrkar att…”. 

Chatten används inte till något annat. 
 



Karlskoga Brukshundklubb 
Val 2021 
 

Valberedningens förslag 
Funktion Förslag Mandattid 

kvar 
Omval Nyval 

Ordförande Anders Jonsson  1 år  

V Ordförande     

Sekreterare Anne-Lie Gustavsson 1 år   

Kassör Jan Hockart 1 år   

V Kassör     

Ledamot Stina Ericsson  2 år  

Ledamot Margareta Svensson  2 år  

Suppleant 1 Cissi Åkerberg  1 år  

Suppleant 2 Maria Lilja  1 år  

Revisor Ann-Britt Nykvist  1 år  

Revisor   2 år  

Revisorssuppleant    1 år 

Revisorssuppleant    1 år 
 



 

 

 

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00  

Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453 

info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se 

Normalstadgar för lokalklubb 
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INLEDNING 

Aktivt hundliv är Svenska Brukshundklubbens ledord. Föreningen vänder sig till 

hundägare med hund oavsett ras. 

Svenska Kennelklubben -Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för 

de ideella föreningar som ingår i Svenska Kennelklubben. Dessa föreningar – 

benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt 

tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb. 

Svenska Brukshundklubben, ingår som specialklubb i Svenska Kennelklubben och ska 

som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas 

gemensamma mål med de i Svenska Brukshundklubben ingående raserna och 

uppgifterna. 

[Namn], nedan kallad lokalklubben, ingår i Svenska Brukshundklubben och ska 

arbeta för att uppfylla tillämpliga delar av Svenska Brukshundklubbens uppgift. 

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben 

samt Svenska Brukshundklubben och av Svenska Kennelklubben samt Svenska 

Brukshundklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. 

I den mån stadgar för lokalklubben strider mot Svenska Brukshundklubbens 

grundstadga gäller grundstadgarna. 

§ 1  ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA 

KENNELKLUBBENS MEDLEMSORGANISATIONER 

För Svenska Brukshundklubben gäller det för Svenska Kennelklubbens 

medlemsorganisationer gemensamma övergripande målet att kontinuerligt skapa 

goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom; 

• att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 

bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar, 

• att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling 

av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser, 

• att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, 

utbildning och vård, 

• att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren 

och hundägandet och 

• att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 

och hundägandet. 

  



§ 2 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS UPPGIFT 

För att leva upp till det övergripande målet är Svenska Brukshundklubbens uppgift 

definierad som: 

•  
Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för 

hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och 

utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än 

oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad 

hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och 

erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov 

ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. 

•  
Vi ska inom Svenska Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska 

samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva 

ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara 

aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar 

för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv 

och presenteras publikt. 

•  
Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom 

information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör 

hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska 

skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga 

hundar. 

• 
Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via 

samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av 

träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom 

och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att 

bredda kompetensbasen inom organisationen. 

•  
Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva 

medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från 

medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. 

Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se 

till att Svenska Brukshundklubben hela tiden utvecklas. 

Svenska Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap 

och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, 

privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för 

hundens bästa i samhället. 

Svenska Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i 

uppgiften. Lokalklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var 

tid fastställda mål. 

  



§ 3 MEDLEMSKAP 

Enskild fysisk person kan bli medlem i Svenska Brukshundklubben. Ett medlemskap, 

oavsett kategori, omfattar dels ett medlemskap i förbundet, dels ett eller flera 

klubbmedlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.  

Följande kategorier av medlemskap finns inom Svenska Brukshundklubben: 

• Person som är bosatt i Sverige kan erhålla ordinarie medlemskap. 

• Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla 

familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar. 

Familjemedlem erhåller inte förbundets och klubbens publikationer. 

• Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med 

det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. 

Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom 

utan ytterligare avgift. 

• Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap. 

• Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, lokal- eller 

rasklubbs syften, kan på enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av 

kongress eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs med ordinarie 

medlemskap. 

• Ständigt medlemskap kan inte längre erhållas. Tidigare erhållet ständigt 

medlemskap jämställs med ordinarie medlemskap. 

Medlem väljer själv lokal- och/eller rasklubbstillhörighet. Byte av klubbtillhörighet 

kan endast ske vid förnyelse av medlemskap. 

Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen. 

Förbundsstyrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år 

upphävas av Svenska Kennelklubben. Varje medlem har rösträtt från och med det 

kalenderår han/hon fyller 16 år. Alla medlemmar, oavsett medlemskategori, har 

samma rättigheter och skyldigheter förutom med de undantag som uttryckligen anges 

i dessa stadgar. 

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala 

föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av Svenska 

Kennelklubbens organisation i enlighet med Svenska Kennelklubbens stadgar. 

Medlemsavgift återbetalas inte vid upphörande av medlemskap. Medlem som 

uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från Svenska 

Kennelklubbens Disciplinnämnd. 

Medlem ska följa gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem 

ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn 

över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av 

behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar 

eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa 

Svenska Kennelklubbens bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den 

kontroll som Svenska Kennelklubben och myndigheter föreskriver. 



Endast person som är medlem kan väljas till och inneha funktion inom Svenska 

Brukshundklubben. Undantag från denna regel kan endast göras vid val av revisor 

om denne är auktoriserad eller godkänd revisor då behov av sådan föreligger. 

Person som är, eller under de tolv senaste månaderna har varit, anställd inom någon 

del av Svenska Kennelklubbens organisation kan inte väljas som ledamot eller 

suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen 

anställningen avser eller avsåg. Sådan person kan inte heller väljas som delegat för 

lokalklubben. 

Villkor och rutiner för registrering av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen. 

Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt. 

§ 4 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift, med undantag för ungdomsmedlemskap, består av en förbundsavgift 

och minst en klubbavgift. Förbundsavgift fastställs av ordinarie kongress för tiden 

från och med närmast följande kalenderår och ett år framåt. Klubbavgift fastställs av 

lokalklubbens årsmöte. 

Medlemsavgift för ungdomsmedlemskap består av en specialklubbsavgift, vilken 

tillfaller förbundet, och en avgift till ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom. 

Specialklubbsavgift fastställs av Svenska Kennelklubbens ordinarie 

kennelfullmäktige. Avgift till ungdomsförbundet fastställs av Sveriges Hundungdoms 

ordinarie representantskap. 

För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från 

till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för 

ungdomsmedlemmar. 

Förbundsavgift och en klubbavgift för hedersledamot erläggs av den som kallat 

vederbörande. Klubbavgift för eventuella ytterligare klubbmedlemskap erläggs av 

medlemmen. 

För ständigt medlemskap utgår ingen förbundsavgift eller klubbavgift för de klubbar 

som medlemskapet omfattade då det tecknades. Om eventuella ytterligare 

klubbmedlemskap kopplat till ett befintligt ständigt medlemskap löses utgår 

klubbavgift motsvarande ordinarie medlemskap för dessa. 

Villkor och rutiner för avisering och erläggande av medlemsavgift beslutas av 

förbundsstyrelsen. Medlem ansvarar själv för att föreskriven medlemsavgift erläggs i 

enlighet med dessa rutiner. 

§ 5 VERKSAMHETSÅR 

Lokalklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 6 ORGANISATION 

Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen och det 

verkställande samt förvaltande organet är förbundsstyrelsen. Svenska 

Brukshundklubben består av en riksorganisation, kallad förbundet, med säte i 

Stockholm; distrikt med lokalklubbar samt rasklubbar med regioner och 



lokalområden, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar som fastställs av 

förbundsstyrelsen. Svenska Brukshundklubben företräds av förbundet såväl inom 

som utom landet. 

Lokalklubb kan, vid behov, bilda sektioner. Sektionen styrs då av den bildande 

lokalklubben. 

För bildande av lokalklubb och sektion krävs godkännande av aktuellt distrikt. Namn 

ska alltid godkännas av förbundsstyrelsen. 

Lokalklubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande samt 

förvaltande organet är lokalklubbsstyrelsen. Lokalklubben har sitt säte i [ort]. 

Lokalklubben är förbunden att följa av förbundsstyrelsen utfärdade bestämmelser och 

föreskrifter. 

Lokalklubben ska söka samverkan med andra parter inom Svenska 

Brukshundklubbens organisation samt Sveriges Hundungdoms lokalklubbar som har 

verksamhet i närområdet. Eventuella kostnader för denna samverkan ska fördelas 

mellan parterna på sätt som beslutas i samråd mellan styrelserna. I det fall avgifter 

debiteras annan organisation ska de stå i rimlig proportion till den faktiska kostnaden. 

§ 7 MEDLEMSMÖTE 

Medlemsmötet består av de närvarande, till lokalklubben anslutna, medlemmarna. 

Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara 

årsmöte och hållas under perioden 10–28 februari. Tid och plats för medlemsmöte 

beslutas av lokalklubbsstyrelsen. 

Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas 

varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas 

senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för 

sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska 

behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar 

före mötet. 

Lokalklubbsstyrelsen kan kalla till extra medlemsmöte om den bedömer att särskilda 

skäl för detta föreligger. 

Extra medlemsmöte ska också hållas om;  

• revisorerna, 

• minst 10 procent av lokalklubbens medlemmar eller, 

• förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen så yrkar. 

Yrkande om extra medlemsmöte ska vara skriftligt och ställas till 

lokalklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp 

till behandling samt skäl till yrkandet. Extra medlemsmöte ska hållas inom 30 dagar 

från den dag då yrkandet inkommit till lokalklubbsstyrelsen. 



Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas av lokalklubbsstyrelsen och ska tillställas 

varje medlem senast 14 dagar innan mötet. Kallelsen ska innehålla information om tid 

och plats samt de ärenden som ska tas upp till beslut. Förslag till dagordning och 

handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas ska vara tillgängliga senast sju 

dagar före sammanträdet. 

Lokalklubbsstyrelsen beslutar hur möteshandlingar görs tillgängliga. Dessa kan även 

rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader. 

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 Svenska Kennelklubbens centralstyrelse eller annan 

av denne utsedd person, 

• representant för Sveriges Hundungdom, 

• Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare och Svenska Kennelklubbens 

verkställande direktör. 

Lokalklubbsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till årsmöte. Sådan person 

har rätt att närvara med yttranderätt. 

Medlemsmötet öppnas av lokalklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, 

av vice ordförande eller, vid förfall även för denna, av den person som 

lokalklubbsstyrelsen utsett. 

Medlemsmötet avslutas av lokalklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för 

denne, av mötesordföranden. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Fastställande av röstlängden. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av 

personer enligt § 7 moment 2. 

6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Genomgång av; 



a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 

uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning och 

c. revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

vinst eller förlust. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 

11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende; 

a. mål, 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 

det närmast följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 

16. Val av valberedning enligt § 10. 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 14–16. 

18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som 

inte behandlats under punkt 12. 

19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, 

om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 

Beslut fattas med acklamation utom då votering begärs. Röstning sker öppet utom 

vid personval som ska ske med slutna sedlar. 

Röstning med fullmakt tillåts inte. 

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de avgivna 

rösterna utom i fråga där annat anges särskilt i dessa stadgar. 

Som mötets beslut vid personval gäller den kandidat som erhåller högsta antalet 

röster. 



Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning utom vid personval där ny 

omröstning sker mellan kandidaterna med lika röstetal. Skulle ändå dessa kandidater 

få lika röstetal avgörs valet genom lottning. 

Eventuell reservation till mötesbeslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt. Den skrivna 

och egenhändigt undertecknade reservationen ska vara inlämnad till 

mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig 

och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska 

med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet. 

§ 8 LOKALKLUBBSSTYRELSE 

Förvaltningen av lokalklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald 

lokalklubbsstyrelse. 

Lokalklubbsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 

[en/tre/fem] övriga ordinarie ledamöter samt [två/tre] suppleanter. 

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med 

nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och 

suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval 

kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är 

upptaget i kallelsen. 

Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att 

närvara med yttrande- och förslagsrätt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden. 

Lokalklubbsstyrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan 

adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte beslutanderätt. 

Lokalklubbsstyrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i 

förening har rätt att teckna lokalklubbens firma. 

Lokalklubbsstyrelsen kan besluta om att inom sig utse ett verkställande utskott och 

inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper. Dessa svarar inför 

lokalklubbsstyrelsen och ska handlägga angivna arbetsuppgifter i enlighet med 

lokalklubbsstyrelsens instruktioner och bemyndiganden. Lokalklubbsstyrelsen utser 

samtliga ledamöter, varav en sammankallande, inom varje kommitté eller 

arbetsgrupp. 

Lokalklubbsstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder 

för denne av vice ordföranden. Kallelse till ordinarie sammanträde ska utsändas till 

ordinarie ledamöter och suppleanter senast 14 dagar före detsamma. Om minst hälften 

av ledamöterna så begär, är ordföranden skyldig att sammankalla 

lokalklubbsstyrelsen senast inom 14 dagar. Kallelse till sådant sammanträde ska 

utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter senast sju dagar före detsamma. 



Lokalklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som lokalklubbsstyrelsens 

beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal 

gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Lokalklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade 

bestämmelser och föreskrifter, bland annat; 

• representera lokalklubben, 

• ansvara för lokalklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, 

utställningar och andra aktiviteter, 

• bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte, 

• verkställa av årsmöte fattade beslut och uppdrag 

• ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens, 

• avge lokalklubbens årsredovisning till årsmötet, 

• utse delegater och suppleanter till distriktsfullmäktige, 

• senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift 

om lokalklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner, 

• avge yttranden över av förbunds- och distriktsstyrelsen remitterade ärenden, 

• överlämna de handlingar eller annan information som förbunds- och 

distriktsstyrelsen begär utan dröjsmål samt 

• i övrigt sköta lokalklubbens angelägenheter. 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalkubbsstyrelsens förvaltning av 

lokalklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda 

revisorerna. 

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie 

årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 

Lokalklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning överlämnas till revisorerna senast 10 dagar före det att handlingarna 

ska vara tillgängliga enligt § 7. 

Revisorernas berättelse ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före 

det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. 

Revisorerna har rätt att begära att få närvara vid lokalklubbsstyrelsens 

sammanträde.  



Protokoll från lokalklubbsstyrelsens sammanträden ska vara tillgängliga för 

revisorerna. 

§ 10 VALBEREDNING 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie 

årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte. 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. 

Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. 

Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid 

sammanträde. 

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem 

dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. 

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. 

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag 

delges medlemmarna. 

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. 

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. 

Förslaget ska ange; 

• vilken funktion som avses, 

• namn, 

• en kort presentation och 

• uppgift om att den föreslagne kandiderar. 

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. 

Därefter är nomineringen avslutad. 

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen 

en lista över samtliga inkomna förslag. 

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska 

nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda 

senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, 

tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de 

nominerade kandidaterna. 

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om 

en extra nomineringsperiod. 



Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas 

medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska 

avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte. 

Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående 

årsmöte. Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet 

nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 

14–15. 

§ 11 PROTOKOLL 

Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid lokalklubbsstyrelsens sammanträden 

och överlämnas för justering senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska 

återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av 

tjänstgörande ordförande och av vald/valda justerare. 

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Uppgift som, enligt 

lokalklubbsstyrelsens bedömning, kan vara till skada för någon enskild kan 

protokollföras i särskild bilaga vilken endast får göras tillgänglig för den uppgiften 

gäller, lokalklubbs-, förbunds- och distriktsstyrelsen, revisorerna och 

generalsekreteraren. Om generalsekreteraren så bedömer kan annan av 

förbundsstyrelsen anställd personal beviljas tillgång till sådan uppgift om det behövs 

inom tjänsten. 

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 12 ÖVERPRÖVNING OCH DISCIPLINÄRENDEN 

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller Svenska Kennelklubbens stadgar. 

Besvär med anledning av prov, tävling och utställning handläggs enligt fastställda 

regler för dessa. 

Beslut som fattas av lokalklubben kan överklagas till distriktsstyrelsen av den 

medlem som är direkt berörd. Överklagan ska vara skriftlig och distriktsstyrelsen 

tillhanda inom tre månader från beslutsdatum. 

Förbunds- och distriktsstyrelsen kan upphäva ett beslut om man bedömer att detta 

inte är förenligt med gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. 

§ 13 FORCE MAJEURE 

Om lokalklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom 

arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i 

leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra 

evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att 

återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Lokalklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats 

för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 

Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till 

förbundsstyrelsen. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av 

avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. 



Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon 

åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, 

tjänsteman eller funktionär inom lokalklubben som fattat beslut om sådant 

evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 

§ 14 STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan efter godkännande av medlemsmötet lämnas 

till förbundsstyrelsen. 

För medlemsmötets godkännande krävs antingen att det är enhälligt vid ett årsmöte 

eller att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte. 

Beslut om ändring fattas av förbundsstyrelsen oberoende av förslag från 

lokalklubben. 

§ 15 UPPHÖRANDE 

Beslut att hos förbundsstyrelsen begära att få upphöra som lokalklubb inom Svenska 

Brukshundklubben fattas vid medlemsmöte. Beslut att hos förbundsstyrelsen begära 

få lägga ner sektion inom lokalklubb fattas vid lokalklubbens medlemsmöte. 

För att begäran om upphörande ska vara giltig ska den ha biträtts av minst 3/4 av det 

totala antalet avgivna röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst 

en ska vara vid ordinarie årsmöte. 

Beslut om upphörande fattas av förbundsstyrelsen oberoende av begäran från 

lokalklubben. 

Upphör lokalklubben eller sektionen ska dess tillgångar och arkiv förvaltas i enlighet 

med förbundsstyrelsens beslut. 



RAMBUDGET

Verksamhetsåret 2020-01-01 tom 2020-12-31

Resultat/budget 2020 och budgetförslag 2021 (preliminär)

Sektor Budget 2020 Resultat Budgetförslag 2021

12 Tävling 1 450 2 879 11 350

13 Agility 6 000 0 0

14 Utbildning 27 100 66 793 26 600

16 Tjänstehund 0 0 0

19 Utställning (RAS) 0 0 0

20 Bingolotto 520 463 520

21 Rallylydnad 13 600 -2 286 10 000

55 Stugfogdar -64 750 -57 245 -86 750

66 Trivsel 2 000 -1 088 2 000

90 Gemensamt 20 000 41 941 10 000

Totalt klubben 5 920 51 457 -26 280

Anmärkning:

I budget ingår följande investeringar: Stugfogdar Luftvärmepump -27 000

Häcksax -2 500

Gemensamt Fiberinstallation -24 500

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning och utnyttjas för att täcka nyinvesteringarna -54 000

Karlskoga Brukshundklubb 
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Verksamhetsplan 2021 Karlskoga Brukshundklubb 
2021-01-24 

Styrelsen 
Styrelsen räknar med att det arbete som har gjorts för att få en väl fungerande 
verksamhet skall fortsätta under 2021. Inriktningsmål för 2021 skall vara att: 

• engagera fler ungdomar i klubben. 

• fortsätta utbilda instruktörer 

• ersätta dålig utrustning 

• utbilda och engagera tävlingsfunktionärer 

• fortsätta utveckla klubbandan 

• skapa goda förutsättningar för sektorernas arbete 
 
/Styrelsen 
 

PR/Info 
Styrelsen fortsätter arbeta med PR/Info frågor genom att deltaga i arrangemang inom 
kommunen och arbeta med lokalpressen för att skapa intresse för verksamheten. 
 

Rallylydnad 
Sektorn tänker ha minst en kurs.  
Förhoppningsvis kommer vi även att kunna arrangera ett KM på hösten 2021, med 
domare utifrån om vi inte kan få någon från klubben. 
/Anne-Lie Gustavsson 
 

RUS 
Vilande 
 

Stugfogdar/Torsdagsgruppen 
Planerade arbeten: 
Stuga:   Löpande Underhåll som uppstår, 
Förråd:   Löpande underhåll som uppstår. 
Plåtcontainer:  Löpande underhåll även Utvändig målning 
Fortlöpande:  Röjning av sly klubbområdet. 

Gräsklippning. 
Grästrimning 
Klippning av buskar/häckar 
Grusa upp parkeringens hålor 
Snöröjning, Sandning 
Inoljning, Målning av träverk utomhus 
Övrigt underhåll som uppstår 
 

Stugfogdarna har hjälp av Torsdagsgruppen för skötsel och underhåll. 
Hjälp även åt övriga sektorer, med torsdagsgruppen som bas. 
Det är alltid sektorerna som måste fråga om hjälp, då torsdagsgruppen inte fråntar 
sektorerna sitt eget ansvar, för deras egen skötsel och verksamhet. 
Resultat enligt budgetförslag -90 750: -.  
I beloppet ingår nyanskaffning av värmepump med 27 000: - och häcksax 2 500: . 
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/Stugfogdar 
Lennarth Sanfridsson, ordförande, nyckelhantering 
Kennerth Wickberg 
Gunnar Reich 
Lothar Unzeitig Bokning av anläggningen 
 
/Torsdags gruppen 
Sonja Unzeitig 
Clary Reich 
Calle Sundin 
Göran Hedberg 
Boa Andersson 

 
Tjänstehund/Patrullhund 
Vilande 
 

Trivsel 
Trivselsektorn förslås fortsätta med att svara för att det finns förtäring tillgänglig i 

samband med aktiviteter. Det bör finnas möjligheter att trivselaktiviteter ska kunna 

återupptas åtminstone under den senare sen vår eller under den senare delen av 

verksamhetsåret. I trivselsektorn ingår Ann Charloth Kilenius och Anne Peteri. 

 

Tävling 
Planerade aktiviteter under året är: 

• Träningskvällar som vanligt tisdag kvällar med skott träning  

• Träningstävlingar och momentträning under året. 

• Klubbens utmärkelsetävlingar Årets Hund, Årets Brukshund och Årets 
Lydnads hund. 

Planerade tävlingar: 
 

4 apr. 2021 Sönd. Akl spår 

5 apr. 2021 Månd Påskägget påskafton 

25 apr. 2021 Sönd. Lyd Start -1 

23 maj 2021 Sönd Spår Lkl-Hkl 

29 maj 2021 Lörd Lyd Start - 3 

12 sep. 2021 Sönd Lyd Start - 3 

19 sep. 2021 Sönd Spår Ekl 

 
Utdelning av priser för ”Årets hund” 2020 kommer att ske vid första tillfälle som det 
går att anordna en fysisk aktivitet. 
 
I tävlingssektorn förslås ingå Lennarth Sanfridsson, Anders Jonsson, Bengt-Olov 

Andersson (Boa), Cissi Åkerberg  

Styrelsens representant i sektorn Anders Jonsson. 

Ordförande Lennarth Sanfridsson 
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Utbildning 
Beräknat resultat 26 000 kr (se detaljerad budget) 2021 

Vi planerar att ha ca 20 Studiecirklar samt kortkurser med olika inriktningar i 

samarbete med Studiefrämjande under 2021.  

Utbilda nya instruktörer samt vidareutbildning för befintliga instruktörer.  

Fortsätta fånga upp nya medlemmar med olika aktiviteter, typ aktivitetspromenader. 

Anordna peppdag för våra instruktörer. 

 
/Gittan Åsbom, Lena Andersson, Frida Karlsson och Monica Björkman. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
Anders Jonsson, ordförande 
 
_________________________________________________________________________ 
Anne-Lie Gustavsson, sekreterare 
 
_________________________________________________________________________ 
Jan Hockart, kassör 
 
_________________________________________________________________________ 
Stina Ericsson, ledamot 
 
_________________________________________________________________________ 
Margareta Svensson, ledamot 
 
_________________________________________________________________________ 
Cissi Åkerberg, suppleant 1 
 
_________________________________________________________________________ 
Maria Lilja suppleant 2 





Verksamhetsberättelse 2020, Karlskoga BHK 
2021-01-24 (Rev 2021-02-13) 
 

Styrelsen 
Styrelsen för Karlskoga Brukshundklubb avlämnar härmed rapport för verksamhetsåret 

1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

Styrelsens sammansättning 2020: 

Ordförande Anders Jonsson 

Sekreterare Anne-Lie Gustavsson 

Kassör Jan Hockart 

Ordinarie ledamot Stina Eriksson 

Ordinarie ledamot Margareta Svensson 

Suppleant 1 Cissi Åkerberg 

Suppleant 2 Maria Lilja 

Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten. Vid det konstituerande mötet 2020-02-17 
godkändes valberedningens förslag för de olika sektorernas sammansättningar. Funktionärer 
saknades till agility, drag-, trivsel- och ungdomssektorerna. 

Året har präglats av pandemin och de restriktioner som ålagts oss av myndigheter, SKK och 
SBK. 

Under året har Catharina Franzén varit webmaster. 

Medlemsutveckling visar på en minskning av 7 st. 

    
To-
talt 

Fa-
milje-
med-
lem 

He-
ders-
med-
lem 
för-
bund 

He-
ders-
med-
lem 
klubb 

Ordina-
rie 
medlem 

Ungdoms-
medlem 

Ung-
doms-
medlem 
(Sveriges 
hundun-
gdom) 

2019-12-31 
Karlskoga Brukshundklubb 
(1794) 227 19 1 2 196 1 8 

2020-12-31 -”- 221 20 1 2 190 0 8 
  Förändring -6 1 0 0 -6 -1 -0 

 
Klubbens hedersmedlemmar är Åke Larsson, och Jörn Andersen. Hedersledamot (förbund) 
samt hedersordförande i distriktet - Lennarth Sanfridsson.  
 
/Styrelsen 
 
Agility 
Det har inte varit någon aktivitet i agilitysektorn under året. 
 



PR/Info 
PR/Info-frågor hanteras tillsvidare av styrelsen. 
 
Utbildning 
Vi har trots Covid-19 haft ett bra år med ett stort antal aktiviteter/kurser som vi kunnat genom-
föra utomhus.  Mycket stor efterfrågan på valpkurser under året. 

• Totalt har 64 ”Arrangemang” genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. Bestående 
av 15 Studiecirklar och övriga kortkurser t ex Temakvällar, Aktivitetspromenader, Speci-
alsök, Valpträffar samt Tisdagsträningar.  

• Anordnat 2 st inofficiella lagtävlingar i specialsök 
• Marina Hallström och Hanna Karlsson har deltagit i ”Inspirationsdag Bästa Starten”. 
• Marina Hallström o Johanna Rundblad deltog i onlinekurs ”Instruktörskurs Bästa Star-

ten”. 
• Gittan, Lena och Hanna har deltagit i ett antal fortbildningar i specialsök under året. 
• Anordnat uppskattad fototävling på Medlemsforumet.  
• Instruktörsdagen/peppdagen dock inställd pga. av Covid-19. 
• Välkomnar följande nya assistenter, Hanna Karlsson, Frida Karlsson, Ulf Backman och 

Oskar Bark samt instruktör Johanna Rundblad.  Frida ingår även i Sektor Utbildning. 
• Anders Jonsson och Ulf Backman har under året hållit flera uppskattade fortbildningar i 

spår. 
• Planerad instruktörsutbildning för Hanna och Frida inställd. 

Stort tack till alla Instruktörer/Assistenter/Kursdeltagare/Medlemmar för detta fina år!  

 
Rallylydnad 
Sektorn har bestått av Anne-Lie Gustavsson sammankallande, Margareta Svensson och Stina 
Ericson. 
Anne-Lie har hållit en kurs, fortsättning mot avancerad klass, på våren med 4 deltagare. Marga-
reta och Anne-Lie hade en temakväll rallylydnad med 6 deltagare i somras.  
Anne-Lie har gått utbildning för instruktör ända upp till mästarklass. Examinationen blev klar un-
der januari 2020. 
På grund av pandemin blev den planerade tävlingen inställd.  
Något KM har inte hållits under 2020 då det inte fanns någon domare att tillgå. 
Sektorn har under året köpt in rosetter till kommande tävlingar. 
 
RUS 
Under året har inte genomförts några mentalbeskrivningar. 
  
Stugfogdar/Torsdagsgrupp 
Det gångna året som vanligt, har verksamheten flutit på mycket tack vare ”Torsdagsgruppen” 

Uppslutningen har även detta år varit mycket bra till trots pandemin. Det har varit både stugfog-
dar och andra frivilliga. Verksamheten med Torsdagsgruppen är nu inne på sitt 10:e år.  

Arbetet har bland annat bestått av. 

• Underhålls Reparationer av maskiner, utrustning och övriga anläggningar.  
• Klippning av appellplaner och grönområdena har pågått hela sommaren samt grästrim-

ning av dikeskanter o dylikt och slyröjning. 



• Vi har även rensat bort skräp och ställt iordning i boa/uthuset samt container 
• Eldat risbrasor.  
•  Klippning av buskar utanför altan 
• Övrigt underhåll av klubbstuga och övriga byggnader för hela anläggningen, reparation 

av paneler på boa (garaget) 
• Våra eminenta damer Clary och Sonja, har sett till att det städats inför uthyrning av stu-

gan vilket är trivsels/styrelsens uppdrag.  
• Clary och Sonja ser även till att vi får något i oss, då vi arbetar på torsdagarna, det är 

nästan som kockarnas kamp, tummen upp för dom. (Båda är vinnare) 
• Torsdagsgruppen har även efter önskemål utfört uppdrag åt andra sektorer (tävling, ut-

bildning)  
• Kommunikationen från övriga sektorer och styrelse har fungerat dåligt under det här 

året, med önskemål om hjälp. Torsdagsgruppen övertar inte sektorernas ansvar för de-
ras verksamhet och skötsel. Men vi utför gärna efter önskemål och gärna då med fram-
förhållning. 

• Sektorn sköter även all uthyrning av stuga och parkering för husvagnar, inför våra täv-
lingar mm. 

Stugfogdarna har även övriga sektorer, med hjälp av torsdagsgruppen. 
Det är alltid sektorerna som måste fråga om hjälp, då torsdagsgruppen inte fråntar 
sektorerna sitt eget ansvar, för deras egen skötsel och verksamhet. 
 

Sektorn har under året bestått av Lennarth Sanfridsson, Lothar Unzeitig, Gunnar Reich, Ken-
nerth Wickberg.  

Övriga deltagare i Torsdagsgruppen: Sonja Unzeitig, Clary Reich, Göran Hedberg, Calle Sun-
din, Bengt-Olov (Boa) Andersson har varit frånvarande pga. riskerna under Corona pandemin,  

Styrelsens representant Stina Ericson 

För stugfogdarna Lennarth Sanfridsson 

 
 
Tjänstehund/Patrullhund 
Träningsaktiviteter för bevakningshund har genomförts. 

Räddningshund 

Trivsel 
Trivselsektorn har under året bestått av Ann Charloth Kilenius och Anne Peteri. Tyvärr har inte 
några trivselaktiviteter kunnat genomföras, men det har funnits tillgång till förtäring i samband 
med framförallt utbildningssektorns arrangemang. 
 
Tävling 
Klubben hade tre sökta datum med bruksprov, Akl 5/4 spår, Lkl och Hkl spår 24/5 samt Ekl spår 
20/9 dessutom var meningen att genomföra tävlingen Påskägget på annandag påsk 13/4. Ty-
värr var det endast två st. (2) anmälda ekipage, så tävlingen blev inställd.  
Varken lydnads KM eller bruks KM var planerat då vi tidigare år varit tvungna att ställa in pga. 
dålig uppslutning. 



Allt blev inställt då vi fick Corona pandemin, då beslut från SKK och SBK blev att all verksamhet 
skulle ställas in från början av mars månad till den 31/5 -20 Därefter släpptes tävlingarna fria 
med många restriktioner. Vi i klubben hade ingen möjlighet att arrangera någon av kvarvarande 
Ekl spår tävling då vi inte kunde uppfylla kraven på funktionärer under 70 år, som var ett krav 
från SBK. 
Det fanns en hel del restriktioner utfärdade, inget resande över regionerna, begränsning vad 
gäller åskådare, olika riskgrupper + 70 m.fl,. inga samlingar inomhus eller inomhustävlingar, ut-
förda riskanalyser. mm. Det var 2020 års begränsningar i tävlingsverksamheten. 

Meriterade ekipage 2020 
Jessica Weiner Biessebierje Vigg Uppflyttad till Lägre klass 

Monica Björkman Karma Uppflyttad till Lägre klass 

Stina Ericson Spinoys Rexi Uppflyttad till Lägre klass 

Maia Lilja Scott Uppflyttad till Högre klass spår 

Andreas Nilsson Lindjax Myra Uppflyttad till Elitklass sök 

Monica Björkman Karma 1: a pris Lydnadsklass 1 

 

Ungdom 
Ungdomssektorn har under året varit vilande. 
 
Årets hund 
Resultat av ”Årets hund” kommer att redovisas så snart det är möjligt att genomföra en fysisk 
prisutdelning. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Anders Jonsson, ordförande 
 
_________________________________________________________________________ 
Anne-Lie Gustavsson, sekreterare 
 
_________________________________________________________________________ 
Jan Hockart, kassör 
 
_________________________________________________________________________ 
Stina Ericsson, ledamot 
 
_________________________________________________________________________ 
Margareta Svensson, ledamot 
 
_________________________________________________________________________ 
Cissi Åkerberg, suppleant 1 
 
_________________________________________________________________________ 
Maria Lilja suppleant 2 
 



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 12 - Tävling

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
600,00 - 0,003890 Medlemsintäkter

100,00 - 0,003891 Kursintäkter

4 400,00 51,2% 8 600,003892 Tävlingsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 8 600,005 100,00 59,3%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 5 100,00 8 600,0059,3%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
179,00 -39,8% -450,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -450,00179,00 -39,8%

Bruttoresultat 5 279,00 8 150,0064,8%
Övriga externa kostnader

0,00 0,0% -1 200,005800 Resekostnader

0,00 0,0% -200,006540 IT-kostnader

-1 000,00 - 0,006550 Instruktörsarvoden

0,00 0,0% -1 500,006555 Domararvode

-1 400,00 100,0% -1 400,006560 Utbildningskostnader medlemmar

0,00 0,0% -875,006982 Föreningsavgifter

0,00 0,0% -1 525,006991 Övriga kostnader (avdragsgilla)

S:a Övriga externa kostnader -6 700,00-2 400,00 35,8%

S:a Rörelsens kostnader -2 221,00 -7 150,0031,1%

Rörelseresultat före avskrivningar 198,6%2 879,00 1 450,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 198,6%2 879,00 1 450,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 198,6%2 879,00 1 450,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 198,6%2 879,00 1 450,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 198,6%2 879,00 1 450,00
Resultat före skatt 198,6%2 879,00 1 450,00

2 879,00 1 450,00198,6%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 13 - Agility

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
0,00 0,0% 6 000,003891 Kursintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 6 000,000,00 0,0%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 0,00 6 000,000,0%

Bruttoresultat 0,00 6 000,000,0%
Rörelseresultat före avskrivningar 0,0%0,00 6 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 0,0%0,00 6 000,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 0,0%0,00 6 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0,0%0,00 6 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0,0%0,00 6 000,00
Resultat före skatt 0,0%0,00 6 000,00

0,00 6 000,000,0%Beräknat resultat:



Sida 1  (2)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 14 - Utbildning

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
550,00 - 0,003010 Försäljning köket

220,00 - 0,003690 Övriga sidointäker

S:a Nettoomsättning 0,00770,00 -

Aktiverat arbete för egen räkning
97 100,00 138,7% 70 000,003891 Kursintäkter

3 480,00 - 0,003892 Tävlingsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 70 000,00100 580,00 143,7%

Övriga rörelseintäkter
9 800,00 81,7% 12 000,003989 Erhållna bidrag Studiefrämjandet

4 045,00 161,8% 2 500,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 14 500,0013 845,00 95,5%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 115 195,00 84 500,00136,3%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-9 881,00 282,3% -3 500,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -3 500,00-9 881,00 282,3%

Bruttoresultat 105 314,00 81 000,00130,0%
Övriga externa kostnader

0,00 0,0% -1 500,005010 Arrende

-1 125,00 - 0,005410 Förbrukningsinventarier

0,00 0,0% -1 000,005460 Förbrukningsmaterial

0,00 0,0% -4 000,005800 Resekostnader

0,00 0,0% -200,006110 Kontorsmateriel

0,00 0,0% -500,006150 Trycksaker

0,00 0,0% -200,006250 Porto

-32 500,00 108,3% -30 000,006550 Instruktörsarvoden

-4 895,17 40,8% -12 000,006560 Utbildningskostnader medlemmar

0,00 0,0% -1 000,006590 Övriga externa tjänster

0,00 0,0% -2 000,006970 Tidningar, facklitteratur

0,00 0,0% -1 500,006991 Övriga kostnader (avdragsgilla)

S:a Övriga externa kostnader -53 900,00-38 520,17 71,5%

S:a Rörelsens kostnader -48 401,17 -57 400,0084,3%

Rörelseresultat före avskrivningar 246,5%66 793,83 27 100,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 246,5%66 793,83 27 100,00



Sida 2  (2)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 14 - Utbildning

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 246,5%66 793,83 27 100,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 246,5%66 793,83 27 100,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 246,5%66 793,83 27 100,00
Resultat före skatt 246,5%66 793,83 27 100,00

66 793,83 27 100,00246,5%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 16 -
Räddning/Tjänstehund

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Bruttoresultat 0,00 0,00-
Rörelseresultat före avskrivningar -0,00 0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar -0,00 0,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -0,00 0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -0,00 0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -0,00 0,00
Resultat före skatt -0,00 0,00

0,00 0,00-Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 20 - Bingolotto

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
255,00 49,0% 520,003690 Övriga sidointäker

S:a Nettoomsättning 520,00255,00 49,0%

Övriga rörelseintäkter
208,00 - 0,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 0,00208,00 -

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 463,00 520,0089,0%

Bruttoresultat 463,00 520,0089,0%
Rörelseresultat före avskrivningar 89,0%463,00 520,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 89,0%463,00 520,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 89,0%463,00 520,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 89,0%463,00 520,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 89,0%463,00 520,00
Resultat före skatt 89,0%463,00 520,00

463,00 520,0089,0%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 21 - Rallylydnad

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
4 500,00 39,1% 11 500,003891 Kursintäkter

0,00 0,0% 7 000,003892 Tävlingsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 18 500,004 500,00 24,3%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 4 500,00 18 500,0024,3%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-5 539,00 138,5% -4 000,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -4 000,00-5 539,00 138,5%

Bruttoresultat -1 039,00 14 500,00-7,2%
Övriga externa kostnader

-252,00 - 0,005800 Resekostnader

0,00 0,0% -900,006110 Kontorsmateriel

-995,00 - 0,006550 Instruktörsarvoden

S:a Övriga externa kostnader -900,00-1 247,00 138,6%

S:a Rörelsens kostnader -6 786,00 -4 900,00138,5%

Rörelseresultat före avskrivningar -16,8%-2 286,00 13 600,00
Rörelseresultat efter avskrivningar -16,8%-2 286,00 13 600,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -16,8%-2 286,00 13 600,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -16,8%-2 286,00 13 600,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -16,8%-2 286,00 13 600,00
Resultat före skatt -16,8%-2 286,00 13 600,00

-2 286,00 13 600,00-16,8%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 55 - Stugfogdar

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
20,00 - 0,003010 Försäljning köket

S:a Nettoomsättning 0,0020,00 -

Övriga rörelseintäkter
0,00 0,0% 1 000,003987 Erhållna kommunala bidrag

2 400,00 80,0% 3 000,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 4 000,002 400,00 60,0%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 2 420,00 4 000,0060,5%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-8 651,00 1730,2% -500,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -500,00-8 651,00 1730,2%

Bruttoresultat -6 231,00 3 500,00-178,0%
Övriga externa kostnader

-3 581,00 100,9% -3 550,005010 Arrende

0,00 0,0% -3 000,005170 Reparation och underhåll fastighet

-24 267,00 97,1% -25 000,005381 El

-4 527,00 45,3% -10 000,005382 Renhållning

-1 896,00 - 0,005383 Slamtömning

-2 508,00 62,7% -4 000,005390 Övriga bränslen

-1 858,00 37,2% -5 000,005460 Förbrukningsmaterial

-12 377,00 97,5% -12 700,006310 Försäkringskostnader

0,00 0,0% -5 000,006590 Övriga externa tjänster

S:a Övriga externa kostnader -68 250,00-51 014,00 74,7%

S:a Rörelsens kostnader -59 665,00 -68 750,0086,8%

Rörelseresultat före avskrivningar 88,4%-57 245,00 -64 750,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 88,4%-57 245,00 -64 750,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 88,4%-57 245,00 -64 750,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 88,4%-57 245,00 -64 750,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 88,4%-57 245,00 -64 750,00
Resultat före skatt 88,4%-57 245,00 -64 750,00

-57 245,00 -64 750,0088,4%Beräknat resultat:



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 66 - Trivsel

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
10 095,00 61,9% 16 300,003010 Försäljning köket

S:a Nettoomsättning 16 300,0010 095,00 61,9%

Övriga rörelseintäkter
115,00 9,6% 1 200,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 1 200,00115,00 9,6%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 10 210,00 17 500,0058,3%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-11 298,00 80,7% -14 000,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -14 000,00-11 298,00 80,7%

Bruttoresultat -1 088,00 3 500,00-31,1%
Övriga externa kostnader

0,00 0,0% -500,005460 Förbrukningsmaterial

0,00 0,0% -1 000,006590 Övriga externa tjänster

S:a Övriga externa kostnader -1 500,000,00 0,0%

S:a Rörelsens kostnader -11 298,00 -15 500,0072,9%

Rörelseresultat före avskrivningar -54,4%-1 088,00 2 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar -54,4%-1 088,00 2 000,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -54,4%-1 088,00 2 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -54,4%-1 088,00 2 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -54,4%-1 088,00 2 000,00
Resultat före skatt -54,4%-1 088,00 2 000,00

-1 088,00 2 000,00-54,4%Beräknat resultat:



Sida 1  (2)

Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 90 - Gemensamt

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
37 890,00 94,7% 40 000,003890 Medlemsintäkter

720,00 - 0,003891 Kursintäkter

0,00 0,0% 500,003894 Intäkter medlemsaktiviteter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 40 500,0038 610,00 95,3%

Övriga rörelseintäkter
16 000,00 106,7% 15 000,003987 Erhållna kommunala bidrag

600,00 40,0% 1 500,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 16 500,0016 600,00 100,6%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 55 210,00 57 000,0096,9%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-2 422,00 80,7% -3 000,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -3 000,00-2 422,00 80,7%

Bruttoresultat 52 788,00 54 000,0097,8%
Övriga externa kostnader

0,00 0,0% -2 000,005410 Förbrukningsinventarier

0,00 0,0% -500,005460 Förbrukningsmaterial

0,00 0,0% -1 500,006110 Kontorsmateriel

0,00 0,0% -900,006150 Trycksaker

-55,00 - 0,006250 Porto

0,00 0,0% -8 000,006310 Försäkringskostnader

-5 408,00 360,5% -1 500,006540 IT-kostnader

0,00 0,0% -5 000,006541 Redovisningsprogram

-2 683,60 122,0% -2 200,006570 Bankkostnader

0,00 0,0% -300,006590 Övriga externa tjänster

0,00 0,0% -1 500,006600 Medlemsaktiviteter

-2 700,00 25,7% -10 500,006982 Föreningsavgifter

0,00 0,0% -100,006991 Övriga kostnader (avdragsgilla)

S:a Övriga externa kostnader -34 000,00-10 846,60 31,9%

S:a Rörelsens kostnader -13 268,60 -37 000,0035,9%

Rörelseresultat före avskrivningar 209,7%41 941,40 20 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar 209,7%41 941,40 20 000,00
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 209,7%41 941,40 20 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 209,7%41 941,40 20 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 209,7%41 941,40 20 000,00
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Utskriven: 2021-02-05 11:37:44

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8 Urval av Kostnadsställe: 90 - Gemensamt

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Resultat före skatt 209,7%41 941,40 20 000,00
41 941,40 20 000,00209,7%Beräknat resultat:
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KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

0,00 0,00 2 777,00 2 777,001791 Upplupen intäkt

S:a Kortfristiga fordringar 0,00 0,00 2 777,00 2 777,00

Kassa och bank

83 667,98 83 667,98 44 019,23 127 687,211920 Plusgiro

350 277,07 350 277,07 1 790,00 352 067,071930 Föreningskonto

S:a Kassa och bank 433 945,05 433 945,05 45 809,23 479 754,28

S:a Omsättningstillgångar 482 531,2848 586,23433 945,05433 945,05

S:a TILLGÅNGAR 482 531,2848 586,23433 945,05433 945,05

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-46 991,38 -46 991,38 0,00 -46 991,382067 Balanserad vinst/förlust

-45 162,67 -45 162,67 0,00 -45 162,672068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -92 154,05 -92 154,05 0,00 -92 154,05

S:a Eget kapital -92 154,050,00-92 154,05-92 154,05

Skulder

Kortfristiga skulder

-10 555,00 -10 555,00 3 472,00 -7 083,002440 Leverantörsskulder

-149 300,00 -149 300,00 0,00 -149 300,002810 Fondering stugfogdar

-73 000,00 -73 000,00 0,00 -73 000,002820 Fondering draghund

-10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,002830 Fondering agility

-28 000,00 -28 000,00 0,00 -28 000,002840 Fondering köksmaskiner

-20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,002850 Fondering ungdomsektorn

-27 536,00 -27 536,00 0,00 -27 536,002860 Fondering medlemsaktiviteter

-23 400,00 -23 400,00 -600,00 -24 000,002897 Mottagna nyckeldepositioner

S:a Kortfristiga skulder -341 791,00 -341 791,00 2 872,00 -338 919,00

S:a Skulder -338 919,002 872,00-341 791,00-341 791,00
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Utskriven: 2021-02-05 10:51:24

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A850, M8

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-431 073,052 872,00-433 945,05-433 945,05

Beräknat resultat: 0,00 0,00 51 458,23 51 458,23
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