
Karlskoga Brukshundklubb 
Årsmöte 2022-02-20 

Sista anmälningsdag 2022-02-18 

Inloggning till ZOOM kl 14:45-14:55 

Kontroll av röstlängd 14:55-15:00 

Årsmötet startar 15:00 

Länk till mötet skickas 2022-02-19 innan mötet via mejl till de som är anmälda. 

Handlingar 

• Dagordning

• Balansrapport

• Resultatrapport

• Verksamhetsberättelse 2021

• Revisionsberättelse

• Verksamhetsplan 2022

• Budget utfall/förslag 2021-22

• Val 2022
• Anvisningar för digitalt årsmöte via ZOOM



Dagordning årsmöte 2022-02-20 

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 och beslut om årsavgift samt 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 omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. 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.

18. Avslutning



Sida 1  (2)

Utskriven: 2022-02-02 13:39:24

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A534, M4

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

0,00 0,00 20,00 20,001510 Kundfordringar

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

S:a Kortfristiga fordringar 2 777,00 2 777,00 -2 757,00 20,00

Kassa och bank

127 827,21 127 827,21 63 139,35 190 966,561920 Plusgiro

352 067,07 352 067,07 0,00 352 067,071930 Föreningskonto

S:a Kassa och bank 479 894,28 479 894,28 63 139,35 543 033,63

S:a Omsättningstillgångar 543 053,6360 382,35482 671,28482 671,28

S:a TILLGÅNGAR 543 053,6360 382,35482 671,28482 671,28

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-92 154,05 -92 154,05 -51 598,23 -143 752,282067 Balanserad vinst/förlust

-51 598,23 -51 598,23 51 598,23 0,002068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -143 752,28 -143 752,28 0,00 -143 752,28

Årets resultat

0,00 0,00 -45 374,85 -45 374,852069 Årets resultat

S:a Årets resultat 0,00 0,00 -45 374,85 -45 374,85

S:a Eget kapital -189 127,13-45 374,85-143 752,28-143 752,28

Skulder

Kortfristiga skulder

-7 083,00 -7 083,00 7 083,00 0,002440 Leverantörsskulder

-149 300,00 -149 300,00 -21 790,50 -171 090,502810 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

-24 000,00 -24 000,00 -300,00 -24 300,002897 Mottagna nyckeldepositioner



Sida 2  (2)

Utskriven: 2022-02-02 13:39:24

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A534, M4

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

S:a Kortfristiga skulder -338 919,00 -338 919,00 -15 007,50 -353 926,50

S:a Skulder -353 926,50-15 007,50-338 919,00-338 919,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-543 053,63-60 382,35-482 671,28-482 671,28

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00



Sida 1  (2)

Utskriven: 2022-02-02 13:40:18

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A534, M4

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
4 061,003010 Försäljning köket

S:a Nettoomsättning 4 061,00

Aktiverat arbete för egen räkning
35 880,003890 Medlemsintäkter
69 200,003891 Kursintäkter
2 100,003892 Tävlingsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 107 180,00

Övriga rörelseintäkter
16 000,003987 Erhållna kommunala bidrag
9 794,003989 Erhållna bidrag Studiefrämjandet
8 227,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 34 021,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 145 262,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-12 566,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -12 566,00

132 696,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-27 685,005381 El
-4 072,005382 Renhållning
-1 455,005383 Slamtömning
-2 438,005390 Övriga bränslen
-3 768,005410 Förbrukningsinventarier

-10 368,005460 Förbrukningsmaterial
-240,006250 Porto

-8 443,006310 Försäkringskostnader
-1 564,256540 IT-kostnader
-2 716,006541 Redovisningsprogram

-17 795,006550 Instruktörsarvoden
-3 000,006560 Utbildningskostnader medlemmar
-2 301,906570 Bankkostnader

-875,006590 Övriga externa tjänster
-100,006982 Föreningsavgifter
-500,006991 Övriga kostnader (avdragsgilla)

S:a Övriga externa kostnader -87 321,15

S:a Rörelsens kostnader -99 887,15

45 374,85Rörelseresultat före avskrivningar
45 374,85Rörelseresultat efter avskrivningar
45 374,85Resultat före finansiella intäkter och kostnader
45 374,85Resultat efter finansiella intäkter och kostnader



Sida 2  (2)

Utskriven: 2022-02-02 13:40:18

KARLSKOGA BRUKSHUNDKLUBB 876400-3938

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A534, M4

Resultatrapport

Perioden

45 374,85Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
45 374,85Resultat före skatt

Årets resultat

-45 374,858999 Årets resultat
S:a Årets resultat -45 374,85

Beräknat resultat: 0,00



Karlskoga Brukshundklubb
Resultat 2021

KS Nr 12 14 21 55 66 90 Totalt/KS

Kostnadsställe Tävling Utbildning Rally Stugfogdar Trivsel Gemensamt

3010 Försäljning köket 4 111,00 kr 4 111,00 kr

3890 Medlemsintäkter 35 880,00 kr 35 880,00 kr

3891 Kursintäkter 57 650,00 kr 11 500,00 kr 69 150,00 kr

3892 Tävlingsintäkter 2 100,00 kr 2 100,00 kr

3989 Erhållna bidrag Studiefrämjandet 9 794,00 kr 9 794,00 kr

3987 Erhållna kommunala bidrag 16 000,00 kr 16 000,00 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 358,00 kr 5 890,00 kr 1 800,00 kr 179,00 kr 8 227,00 kr

4010 Inköp material och varor -1 789,00 kr -5 316,00 kr -1 748,00 kr -2 997,00 kr -716,00 kr -12 566,00 kr

5381 El -27 685,00 kr -2 265,00 kr -29 950,00 kr

5382 Renhållning -4 072,00 kr -4 072,00 kr

5383 Slamtömning -1 455,00 kr -1 455,00 kr

5390 Övriga bränslen -2 438,00 kr -2 438,00 kr

5410 Förbrukningsinventarier -3 768,00 kr -3 768,00 kr

5460 Förbrukningsmaterial -1 286,00 kr -6 817,00 kr -8 103,00 kr

5660 Utbildningskostnadewr medlemmar -3 000,00 kr -3 000,00 kr

6250 Porto -240,00 kr -240,00 kr

6310 Försäkringskostnader -8 443,00 kr -8 443,00 kr

6540 IT-kostnader -1 564,00 kr -1 564,00 kr

6541 Redovisningsprogram -2 716,00 kr -2 716,00 kr

6550 Instruktörsarvoden -16 800,00 kr -995,00 kr -17 795,00 kr

6570 Bankkostnader -2 302,00 kr -2 302,00 kr

6590 Övriga externa tjänster -875,00 kr -875,00 kr

6982 Föreningsavgifter -100,00 kr -100,00 kr

6991 Övriga avdragsgilla kostnader -500,00 kr -500,00 kr

Resultat -2 717,00 kr 50 318,00 kr 10 505,00 kr -56 001,00 kr 1 114,00 kr 42 156,00 kr 45 375,00 kr



Karlskoga Brukshundklubb Ram Preliminär

Budget 2022 2022 2023

KS Nr 12 14 21 55 66 90 Totalt Totalt

Kostnadsställe Tävling Utbildning Rally Stugfogdar Trivsel Gemensamt

3010 Försäljning köket 5 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr

3890 Medlemsintäkter 36 000,00 kr 36 000,00 kr 36 000,00 kr

3891 Kursintäkter 60 000,00 kr 11 500,00 kr 71 500,00 kr 71 500,00 kr

3892 Tävlingsintäkter 16 150,00 kr 2 000,00 kr 18 150,00 kr 18 150,00 kr

3989 Erhållna bidrag Studiefrämjandet 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr

3987 Erhållna kommunala bidrag 6 000,00 kr 10 000,00 kr 16 000,00 kr 16 000,00 kr

3990 Övriga ersättningar och intäkter 3 000,00 kr 3 000,00 kr 200,00 kr 6 200,00 kr 6 200,00 kr

4010 Inköp material och varor -5 000,00 kr -2 500,00 kr -3 000,00 kr -800,00 kr -11 300,00 kr -11 300,00 kr

5010 Arrende/Lokalhyra -1 000,00 kr -3 700,00 kr -4 700,00 kr -4 700,00 kr

5170 Reparation, underhåll, snöröjning -3 500,00 kr 0,00 kr

5381 El -28 000,00 kr -28 000,00 kr -28 000,00 kr

5382 Renhållning -4 100,00 kr -4 100,00 kr -4 100,00 kr

5383 Slamtömning -1 500,00 kr -1 500,00 kr -1 500,00 kr

5390 Övriga bränslen -4 500,00 kr -4 500,00 kr -4 500,00 kr

5410 Förbrukningsinventarier -2 000,00 kr -27 000,00 kr -25 000,00 kr -54 000,00 kr -10 000,00 kr

5460 Förbrukningsmaterial -1 000,00 kr -3 500,00 kr -4 500,00 kr -4 500,00 kr

5660 Utbildningskostnader medlemmar -1 400,00 kr -15 000,00 kr -16 400,00 kr -16 400,00 kr

5800 Resekostnader -925,00 kr -4 000,00 kr -4 925,00 kr -4 925,00 kr

5801 Förtäring -2 000,00 kr -2 000,00 kr -2 000,00 kr

6110 Kontorsmaterial -500,00 kr -500,00 kr -1 000,00 kr -1 000,00 kr

6150 Trycksaker -500,00 kr -200,00 kr -700,00 kr -700,00 kr

6250 Porto -200,00 kr -240,00 kr -440,00 kr -440,00 kr

6310 Försäkringskostnader -8 500,00 kr -8 500,00 kr -8 500,00 kr

6540 IT-kostnader -200,00 kr -3 600,00 kr -3 800,00 kr -3 800,00 kr

6541 Redovisningsprogram -2 800,00 kr -2 800,00 kr -2 800,00 kr

6550 Instruktörsarvoden -20 000,00 kr -995,00 kr -20 995,00 kr -20 995,00 kr

6555 Arvode domare -1 000,00 kr -1 000,00 kr -1 000,00 kr

6570 Bankkostnader -2 400,00 kr -2 400,00 kr -2 400,00 kr

6590 Övriga externa tjänster   -2 000,00 kr -2 000,00 kr -2 000,00 kr

6982 Föreningsavgifter 0,00 kr 0,00 kr

6983 Stambokföringsavgifter -3 000,00 kr -3 000,00 kr -3 000,00 kr

6991 Övriga avdragsgilla kostnader -500,00 kr -500,00 kr -500,00 kr

Resultat 5 625,00 kr 27 800,00 kr 10 505,00 kr -80 300,00 kr 2 000,00 kr 10 660,00 kr -23 710,00 kr 23 790,00 kr



Verksamhetsberättelse Karlskoga brukshundklubb 2021 

Styrelsen för Karlskoga Brukshundklubb avlämnar härmed rapport för 
verksamhetsåret 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. 

Styrelsens sammansättning 2021: 
 

Ordförande   Anders Jonsson 

Sekreterare   Anne-Lie Gustavsson 

Kassör    Jan Hockart 

Ordinarie ledamot  Margareta Svensson 

Ordinarie ledamot  Stina Ericson 

Suppleant 1   Cissi Åkerberg 

Suppleant 2   Maria Lilja 

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. Vid det konstituerande mötet 2021-02-28 

godkändes valberedningens förslag för de olika sektorernas sammansättningar. Funktionärer 

saknades till agility-, drag-, trivsel-, tjänste- och ungdomssektorerna. 

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

Under året har Jan Hockart varit webmaster. 

Medlemsutveckling visar på en minskning av 4 st. 

 Totalt 
Familje-  
medlem 

Hedersm. 
förbund 

Hedersm. 
klubb 

Ordinarie 
medlem 

Ungdoms-
medlem 

Ungdoms-
medlem 

(SHU) 

Karlskoga BHK 
2021-12-31 220 17 1 2 190 2 8 

Karlskoga BHK 
2021-12-32 224 20 1 2 193 0 8 

Förändring -4 -3 0 0 -3 2 0 

 

Klubbens hedersmedlemmar är Åke Larsson, och Jörn Andersen. Hedersledamot (förbund) samt 

hedersordförande i distriktet - Lennarth Sanfridsson.  

 

/Styrelsen 

 

Utbildningssektorn 
 
Man har trots Covid-19 haft ett bra år med ett antal aktiviteter/kurser som kunnat genomföras 

utomhus och delvis inomhus, samt haft  mycket stor efterfrågan på valpkurser under året. 

• Totalt har nio studiecirklar samt flertal engångsarrangemang  (temakvällar, 

aktivitetspromenader, specialsök, valpträffar, tisdagsträningar) genomförts i samarbete med 

Studiefrämjandet.  



• Anordnat två st inofficiella lagtävlingar i specialsök 

• Instruktörsdagen/peppdagen dock  inställd pga av Covid-19. 

• Anders Jonsson och Ulf Backman har under året hållit spårkurser samt uppskattade och 

roliga spårutmaningar. 

• Planerad instruktörsutbildning för Hanna och Frida framflyttad tilll 2022. 

• Gittan har under året deltagit i specialsöksuppdatering samt genomgått utbildning till 

provledare. 

• Anne-lie Gustavsson och Margareta Svensson har anordnat ett antal mycket uppskattade 

rallyträffar. 

• Anders och Ulf har haft uppskattade diskussionskvällar med tema ”relation”. 

Utbildningssektorn riktar ett stort tack till alla Instruktörer/Assistenter/Kursdeltagare/Medlemmar för 

detta fina år!  

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

Stugfogdar/Torsdagsgruppen 
 
Allt har fungerat utmärkt trots pandemin och man har följt alla råd. 

 

Det gångna året som vanligt, har verksamheten flutit på mycket tack vare ”Torsdagsgruppen”.Där 

har uppslutningen även detta år varit mycket bra. Verksamheten med Torsdagsgruppen är nu inne 

på sitt 10:e år och man firade jubileet med smörgåstårta. 

Förmiddagarna startar med kaffe och planering. De äter ofta äter tårta då någon i gruppen fyller år, 

eller har andra framgångar att fira. Det sjungs och hurras alltid för jubilaren. 

 

Arbetet har bland annat bestått av: 

• Underhållsreparationer av maskiner, utrustning och övriga anläggningar.  

• Klippning av appellplaner och grönområdena samt grästrimning av 

• dikeskanter och dylikt samt slyröjning. 

• De har även rensat bort skräp och ställt iordning i boden/uthuset samt container. 

• Eldat ris. 

• Klippning av buskar utanför altan. 

• Övrigt underhåll av klubbstuga och övriga byggnader för hela anläggningen, reparation av 

• paneler på bod (garaget). Containrarna målades. 

• Clary och Sonja, har sett till att det städats inför uthyrning av stugan vilket 

• är trivsels/styrelsens uppdrag.  

• Clary och Sonja ser även till att de som arbetar på torsdagarna får mat i magen. 

• Torsdagsgruppen har även efter önskemål utfört uppdrag åt andra sektorer (tävling, 

stugfogdar) 



• Torsdagsgruppen anser att kommunikationen från övriga sektorer och styrelse har fungerat 

dåligt även under 2021, med önskemål om hjälp. Torsdagsgruppen övertar inte sektorernas 

ansvar för deras verksamhet och skötsel men utför gärna uppdrag efter önskemål och 

gärna då med några veckors framförhållning. 

• Lothar Unzeitig har skött all uthyrning av stuga och parkering för husvagnar, inför klubbens 

tävlingar mm. 

• Klubben har under hösten haft inbrott ute i boden och man tror att prylar för cirka 50 000 

kronor blev stulet. Självrisken är 40% av basbeloppet, 40 000 kr. Se bilaga 1. 

•  

Sektorn har under året bestått av Lothar Unzeitig har skött om stuguthyrning och husvagnsplatser. 

Representant från styrelsen Stina Ericson som har haft kontakt med Lennarth Sanfridsson inför 

alla styrelsemöten. 

Deltagare i Torsdagsgruppen: Sonja och Lothar Unzeitig, Clary och Gunnar Reich Göran Hedberg, 

Calle Sundin, Kennerth Wickberg och Lennarth Sanfridsson. 

 

___________ 

 

Rallylydnadssektorn 
 
Anne-Lie Gustavsson och Margareta Svensson har hållit två nybörjarkurser med sex deltagare i 

varje, en temakväll, "Rallylydnadsbanor", med sju deltagare samt en gratis rallylydnadsträff med 

elva deltagare. 

Ingen tävling har hållits under året på grund av pandemin och brist på sekretariatspersonal. 

Inget KM har hållits. 

Sektorn har inte gjort några större investeringar. 

 

Anne-Lie Gustavsson, Carina Persson, Stina Ericson, Margareta Svensson och Johanna Rundblad 

___________ 

Tävlingssektorn 
 
Klubben hade sju (7) datum med tävlingar inplanerade 2021, Akl 4/4 spår, Lkl, Hkl spår 23/5 

samt Ekl spår 19/9 Lydnads tävlingar som var planerade var Start klass och  klass 1 den 25/4,  

Start klass till klass 3 den 12/9 Start klass till klass 3 29/5 Tävlingen Påskägget på annandag 

påsk 5/4 blev även den  tyvärr inställd på grund av Coronapandemin.  

Den 31/5 -21släpptes åter tävlingsverksamheten igång av SBK, SKK. Man beslutade då att de 

tävlingar som återstod under året ställdes ändå in, då pandemiförutsättningarna tillät det av 

SBK. 

Lennarth Sanfridsson, Anders Jonsson, Bengt-Olof Andersson och Cissi Åkerberg 



MERITERADE EKIPAGE 2021  
Anne-Lie Gustavsson  med  Ella    Certifikat i Rallylydnad  

Bengt-Olov Andersson  med  Fuerzas Metz   1:a pris Startklass  

Emma Ekbäck Nermark  med  Migitts Hannibal  Uppflyttad till Ekl spår  

Marina Östergren  med Kronvallarens Hero   1:a pris Lydkl 2  

Linda Nilsson  med Crankings Clura    1:a pris Startklass  

Linda Nilsson  med Crankings Clura    Uppflyttad till Lägre klass  

Maria Lilja  med Scott     1:a pris Lydkl 1  

Monica Björkman  med Karma    1:a pris Lydkl 1           

ÅRETS BRUKSHUND  
1:a  Emma Ekbäck Nermark med Migitts Hannibal  

2:a Linda Nilsson med Crankings Clura  

3:a Maria Lilja med Scott  

ÅRETS LYDNADSHUND  
1:a Monica Björkman med Karma  

2:a Maria Lilja med Scott  

3:a Bengt-Olov Andersson med Fuerzas Metz  

ÅRETS RALLYLYDNADSHUND  
1:a Anne-Lie Gustavsson med Ella  

2:a Margareta Svensson med Hundfredriks Indy  

ÅRETS HUND  
1:a Maria Lilja med Scott  

2:a Monica Björkman med Karma  

3:a Linda Nilsson med Crankings Clura  



 

 

Revisionsberättelse 

 

Undertecknad har av styrelsen blivit ombedd att granska räkenskaperna för 

Karlskoga Brukshundklubb 876400-3938, för räkenskapsåret 2021-01-01 – 

2021-12-31. 

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 

Jag har granskat klubbens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra 

handlingar som lämnar upplysning om klubbens ekonomi och förvaltning. 

Bokföringen har enligt min bedömning upprättats i enlighet med god 

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med 

föreningens stadgar. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 

Karlskoga 17 januari 2022 

___________________________ 

Ann-Britt Nyqvist 

Föreningsvald revisor i Karlskoga Brukshundklubb 
 



Verksamhetsplan Karlskoga brukshundklubb 2022 
 

Styrelsen 
 
Styrelsen räknar med att det arbete som har gjorts för att få en väl fungerande 

verksamhet skall fortsätta under 2022. Inriktningsmål för 2022 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: Anders Jonsson, Jan Hockart, Maria Lilja, Margareta Svensson, Stina Ericson, 
Cissi Åkerberg och Anne-Lie Gustavsson 

 
___________ 

 

Utbildningssektorn 
 
Planerar för cirka 12 studiecirklar samt kortkurser med olika inriktningar i samarbete med 
Studiefrämjandet. 
 
Utbilda nya instruktörer samt vidareutbildning för befintliga instruktörer. 
 
Fortsätta fånga upp nya medlemmar med olika aktiviteter, typ aktivitetspromenader. 
 
Anordna peppdag för instruktörerna 
 
Gittan Åsbom, Lena Andersson, Frida Karlsson och Monica Björkman 
 
___________ 
 

Stugfogdar/torsdagsgruppen 
 
Löpande underhåll som uppstår vid klubbstuga, förråd och plåtcontainer. 
Fortlöpande: Röjning av sly på klubbområdet, gräsklippning, grästrimning, klippning av 
buskar/häckar. Grusa upp parkeringens hålor. Snöröjning, sandning, inoljning, målning av 
träverk utomhus samt övrigt underhåll som uppstår. 
 
Torsdagsgruppen sköter klubbstuga och område. Ge hjälp till övriga sektorer med 



torsdagsgruppen som bas. De andra sektorerna är välkomna att fråga om hjälp eftersom 
gruppen inte fråntar sektorerna deras eget ansvar för egen skötsel och verksamhet. 
 
Stugfogdar: Lennart Sanfridsson sköter nyckelhantering och Lothar Unzeitig sköter 
bokning av anläggningen. 
 
Torsdagsgruppen består av: Sonja och Lothar Unzeitig, Clary och Gunnar Reich, Calle 
Sundin, Göran Hedberg, Kenneth Wickberg och Lennart Sanfridsson. 
 
___________ 
 

Rallylydnadssektorn 
 
Planerar för att hålla minst tv¨kurser, vilka kurser det blir beror på efterfrågan. 
 
Planer finns för att starta en träningsgrupp. 
 
En temakväll planeras det också för. 
 
Förhoppningen är att arrangera ett KM med domare uifrån om man inte kan få någon från 
klubben. 
 
Sektorn planerar att ge Jan Hockart möjlighet att utbilda sig till tävlingssekreterare och 
därefter  arrangera en tävling i nybörjarklass under hösten. 
 
Anne-Lie Gustavsson, Carina Persson, Stina Ericson och Margareta Svensson 
 
___________ 
 

Tävlingssektorn 
 
Man hoppas att 2022 blir ett bättre år vad gäller pågående Coronapandemi.  
 

Tävlingar 2022 
Klubbens utmärkelsetävlingar Årets Hund, Årets Brukshund, Årets Lydnads hund, Årets 
Rallylydnadshund 
 
18/4-22 Månd Påskägget 
24/4-22 Sönd Start och klass 1 
22/5-22 Sönd Lkl Spår 
11/9-22 Sönd. Lyd Start klass, 1, 2, 3. 
2/10-22 Sönd. Spår appellklass 
 
Lennarth Sanfridsson, Anders Jonsson, Bengt-Olov Andersson och Cissi Åkerberg 
 
___________ 
 

 



Styrelsen 2022

Valberedningens förslag 

Namn Val Mandat

Ordförande: Anders Jonsson Omval 1 år

Vice ordförande: Vakant - -

Sekreterare: Anne-Lie Gustavsson Omval 2 år

Kassör: Jan Hockart Omval 2 år

Vice kassör: Vakant - -

Ledamot: Cissi Åkerberg Nyval 1 år

Suppleant 1: Maria Lilja Omval 2 år

Suppleant 3: Marina Hallström Nyval 2 år

Revisor: Ann-Britt Nykvist Omval 1 år

Revisor:  Vakant - -

Revisorssupplant:  Vakant - -

Revisorssuppleant:  Vakant - -

Kvarstående mandattid

Vice sekreterare: Stina Ericsson - 1 år

Suppleant 2: Margareta Svensson - 1 år



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. 
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