Kalix
Brukshundklubb

ÅRSMÖTE

VÄLKOMMEN!
10 februari 2018 kl 16.00
på Folkhögskolan i Kalix

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte
b) balans- och resultaträkning och
c) revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a) mål,
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast
följande verksamhetsåret,
c) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs.
klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
15.Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning. (Styrelsen föreslår att suppleanterna har lika tjänstgöringsordning.)
a) ordförande i styrelsen på 1 år
b) vice ordförande på 2 år
c) kassör 2 år
d) sekreterare 1 år

e) ledamot 2 år
f) suppleant på 2 år
g) suppleant på 2år
h) suppleant på 1 år
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
22. Avtackning & prisutdelning
23. Mötets avslutande.
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

Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
Jag vill börja med att tacka er medlemmar för ert förtroende för mej som ordförande även detta år
som nu gått. Detta har varit ett lugnare år än vi hade 2016 vilket jag tror märks av både bland aktiva
medlemmar och i flödet på sociala medier.
Vi har haft sommarlovsaktiviteter för sommarlediga barn vilket har varit otroligt uppskattat på
många sätt. Kul att se barn jobba tillsammans med hundar och den speciella kontakten som finns
mellan dessa individer. De har fått prova allt möjligt tillsammans med oss, utställning, gå vilse i
skogen, rallylydnad och en hel del annat. Kanske blir ett återkommande inslag hos oss.
Vi har hittat en lokal där vi kan träna hund nu i vinter och vi hoppas på en fortsättning så vi kan
behålla denna fina lokal framöver men det krävs en del arbete först.
Jag tackar för det gångna året och skickar soliga hälsningar från Thailand
På återseende
/Victoria Engström

Verksamhetsberättelse RUS 2017
Under 2017 har inga aktiviteter eller utbildningar av figuranter eller testledare arrangerade av RUS
genomförts. Ett uppfödar-mh som avlöpte väl anordnades på klubben i juli. Klubben har fortsatt
brist på figuranter eftersom flera har blivit avauktoriserade.
Maria Nyman
Birgitta Fransson
Jenny Ökvist

Verksamhetsplanering RUS 2018
Inga aktiviteter inom RUS är planerade på grund av brist på figuranter. Inga planerade utbildningseller uppdateringshelger har ännu inkommit från distriktet. De av klubbens medlemmar som är
intresserade av mentalbiten uppmanas att anmäla sitt intresse till styrelsen som sedan kan ta beslut
om anmälan till utbildning så fort distriktet kommer med dagar och tider.
Maria Nyman
Birgitta Fransson
Jenny Ökvist

Verksamhetsberättelse HUS 2017
Sektorn har under 2017 bestått av följande personer:
Gunilla Lindbäck (smk)
Moa Lygren
Victoria Engström
Under 2017 har vi kunnat erbjuda 10 kurser (3 valpkurser, 1 valpkurs mot tävling, 2 grundkurser
allmänlydnad, 1 kurs i tävlingslydnad, 1 grundkurs i rallylydnad och en grundkurs i Nose Work). I
juli hade vi även en helgkurs (3 fristående en-dags-kurser) med en extern instruktör – Pia Eklund,
Hundtoken. Utöver detta har klubben haft igång flertalet träningsgrupper som studiecirkel
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket har genererat en extra kostnadsersättning till
klubben (för detaljer avseende folkbildningsverksamhet - se bilaga).
Under perioden januari-mars kunde vi nyttja SV:s verksamhetslokal, Kulturstation, för
inomhusträning. Detta har inneburit att vi har kunnat ha större kontinuitet på verksamheten inom
klubben och vi har därför fått ett rejält uppsving vad gäller aktiva medlemmar och även
kursverksamhet.
Maj t o m oktober såg vi till att klubbstugan var bemannad med en tränings-/stugvärd varje tisdag.
Syftet är att ha en representant som kan hjälpa nytillkomna (och gamla medlemmar) genom att
svara på frågor, visa tillrätta samt serva med kaffekokning och fikaservering. En gång i månaden
samordnades tisdagsträningarna i en tematisdag. Under sommaren (maj-juni-juli-augusti-september)
anordnades även ett antal gemensamma träningsdagar i olika typer av skogsarbete.
Under sommarperioden erbjöd vi även varje tisdag i 9 veckor barn och ungdomar möjligheten att
lära sig mer om hundar, hundskötsel och dressyr. Aktiviteterna finansierades till stor del genom
medel från Kalix kommun – sk sommarlovsaktiviteter.

/Gunilla Lindbäck, smk HUS 2017

HUS, Kurser 2017

TÄS Verksamhetsberättelse 2017
Tävlingar:
Sök lägre, högre och elit med väldigt lite anmälda. I lägre klass hade vi totalt 5 anmälda varav 3
kom till start. Dessa 3 var klubbens egna ekipage vilket var kul. Högre hade vi ingen som kom till
start och i eliten 2 startande.
Detta år har vart ett segt år. Inte så mycket action som vi kanske hade hoppats på.
Jag kommer tacka för mej nu med detta och överlämna TÄS till en ny driven eldsjäl då jag behöver
satsa på egna hundar och det där med att vara mamma det tar sin tid det med.
Stort lycka till i fortsättningen och på återseende!
/Victoria smk, Marie Louise, Jonna, Camilla, Rebecca och Nathalie

TÄS Verksamhetsplanering 2017
Under 2017 kommer vi arrangera en söktävling lägre, högre och elit 23/9.
Eventuellt kommer vi att eftersöka för lydnadstävling under säsongens gång. Inköp av en 3 kg
tungapport behöver vi komplettera med för att klara de nya reglerna som kommer ut.

Tjänstehundsektorn 2017 verksamhetsberättelse
Under 2017 har ett ekipage certifierats. Ambitionen var att ha regelbundna träffar varje månad
vilket vi inte har lyckats genomföra med den tätheten. Flera kompetensutvecklingshelger har hållits.
Hundförarna har fått 20h att träna dressyr i Eukanuba arena från hemvärnet. Tjänstehundssektorn
har haft rekryterings möte. Inga skarpa eftersök har genomförts.

Tjänstehundssektorn 2018 verksamhetsplanering
-rekrytering, behöver fylla upp tomma platser
-träffas 1 gång i månaden för bibehålla dressyr
Åsa Sternelöv

Verksamhetsplan 2018 Kalix BK

Januari
Inomhusträning startar
Studiecirklar (HUS)
Februari
Studiecirklar (HUS)
Årsmöte 10/2 (Styrelsen)
Mars
Studiecirklar (HUS)
Distriktsfullmäktige 3-4/3 (Styrelsen)
April
Studiecirklar (HUS)
Instruktörsmöte (HUS)
Maj
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)
Kursverksamhet utomhus börjar (maj-okt)
Juni
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)
Städdag (Stuga)
Spårtävling 16/6 Akl-Lkl (TÄS)
Juli
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)

Augusti
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)
Lydnadstävling 19/8 klass 2, 3 (TÄS)
Spårtävling 19/8 Hkl-Ekl (TÄS)
September
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)
Medlemsmöte (Styrelsen)
Oktober
Studiecirklar (HUS)
Skogsdag (TÄS)
Tematisdag 1g/mån (HUS)
Samordningskonferens ÖND (Styrelsen, HUS/
TÄS)
Göra vinter
November
Studiecirklar (HUS)
Säsongsavslutningsfest (Styrelsen)
December

Styrelsens förslag på mål för innevarande verksamhetsår (2018)
Styrelsen föreslår fortsatt arbete med implementering av målstyrd verksamhet genom att kommande
styrelse utarbetar strategier för att nå nedanstående mål.
Mål för kommande år
1. Implementera målstyrning i klubben
2. Ökad kompetens av funktionärer
3. Budget i balans
4. Öka antalet aktiva medlemmar
5. Anordna fler aktiviteter för medlemmarna

Styrelsens förslag till verksamhetsbudget 2018
Rev. 2018-01-15
Intäkter

Kostnader
BUDGET
1 500 kr

3010 Försäljning fika/mat/handkassa

BUDGET
2 000 kr
1 000 kr

4010 Inköp förbrukningsmtrl stuga (fika, mat, div. materiel)
4011 Årsmöte Kalix BK

3020 Försäljning TÄS (fika, regler)

1 000 kr

4020 Inköp TÄS
(apportbockar, regelhäften, sprayfärg, snitslar)

1 500 kr

3021 Tävlingsintäkter

8 000 kr

4021 Tävlingskostnader (domare, tävlingsledare)
4022 Utbildning TÄS

5 300 kr

2 000 kr
5 000 kr

3030
3031
3032
3033
3034

Försäljning HUS (fika)
Egna kurser
Studiecirklar
Externa instruktör
Föreläsningar

500 kr
15 000 kr
12 500 kr
18 000 kr
500 kr

4030
4031
4032
4033
4034
4035

Inköp HUS (fika)
Ersättningar kurser ej genom SV

3040 Försäljning RUS (fika)
3041 Intäkt RUS (anm.avg)

500
4 800 kr

4040
4041
4042
4043

Inköp RUS (fika)
Kostnad funktionärer, avg. till sbk
Inköp material
Utbildning RUS

3050 Draghund
(sponsorpengar vindelälvsdraget)

4 000 kr

4050 Draghund
(anmälninsavgift vindelälvsdraget)

3060 Gäst- och säsongskort hallen
3061 Extern uthyrning hallen

15 000 kr
7 000 kr

3120 Medlemsintäkter

12 000 kr

4060
4061
4062
4063
4064
4065

Kostnad extern instruktör (boende, resa, mat mm)
Kostnad föreläsning
Utbildning HUS

18 000 kr
500 kr

500
3 500 kr
1 000 kr

4 000 kr

Plan och material underhåll
Gräsklippning
BDX
Drift- och underhåll inomhushallen
Transporter gräsmattan
Lokalhyra inomhushallen

6 000 kr
10 000 kr
10 500 kr
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr

3130 Återredovisning SBK medlemsavgifter

1 000 kr

4130 Återredovisning SBK medlemsavgifter
(det vi betalar för nytillkomna medlemmar)

8 500 kr

3210 Övriga intäkter
(ev. sponsring mm.)

2 000 kr

4210 Diverse kostnader

1 500 kr

3220 Erhållna kommunala bidrag
(föreningsstöd)

2 900 kr

4230 ÖND
(samordningskonf 3000 kr, dist.årsmöte 1900 kr,
domarkostnader 400 kr, medlemsavgift 4350 kr)

3230 Återinvestering föregående års vinst

33 858 kr
5020
5060
5070
5080
5090

SUMMA

10 500 kr

140 058 kr

Vattenfall
Binero och .se
Försäkringar
Speedledger
Avgift plusgiro (1920 Plusgiro - BYTA?..)

7 500 kr
1 300 kr
5 200 kr
2 600 kr
1 200 kr
SUMMA

139 100 kr

Resultat

958 kr

Resultatrapport
Kalix Brukshundklubb 898200-3520
Vald period: Hela räkenskapsåret

Sida 1 (2)
Utskriven: 2018-01-12 12:55:17

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A183
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3010 Försäljning fika/mat/handkassa
3020 Försäljning TÄS
3030 Försäljning HUS
3150 Tävlinsintäkter
3690 Kurser
S:a Nettoomsättning

305,00
8 160,00
6 175,00
2 100,00
48 013,50
64 753,50

Aktiverat arbete för egen räkning
3890 Medlemsintäkter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning

16 980,00
16 980,00

Övriga rörelseintäkter
3987 Erhållna kommunala bidrag
3990 Övr ersättningar och intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter

14 000,00
29 530,00
43 530,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

125 263,50

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp förbrukningsmateriel stuga
4020 Inköp TÄS
4030 Inköp HUS
4110 ÖND samo.konf, medl.avg, dist.årsmöte, domarkostn
4120 Återredovisning sbk medlemsavräkning
S:a Råvaror och förnödenheter
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
5020 Elkostnad
5060 Renhållning och gräsklippning
6230 Binero och .SE
6310 Försäkringar
6541 Speedledger
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7390 Domar- och tävlingsledarkostnad
7610 Utbildning
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader

-25 082,20
-12 733,50
-6 187,21
-6 220,00
-6 910,00
-57 132,91
68 130,59
-7 665,71
-10 409,00
-1 273,00
-5 075,00
-2 535,00
-26 957,71

-2 277,00
-5 000,00
-7 277,00
-91 367,62

Rörelseresultat före avskrivningar

33 895,88

Rörelseresultat efter avskrivningar

33 895,88

Resultat före finansiella intäkter och kostnader

33 895,88

Resultatrapport
Kalix Brukshundklubb 898200-3520
Vald period: Hela räkenskapsåret

Sida 2 (2)
Utskriven: 2018-01-12 12:55:17

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A183
Perioden
Finansiella intäkter och kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter
8412 Avgifter post/bank
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter
S:a Finansiella intäkter och kostnader

-37,50
-37,50
-37,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

33 858,38

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

33 858,38

Resultat före skatt
Beräknat resultat:

33 858,38
33 858,38

Balansrapport
Kalix Brukshundklubb 898200-3520

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-12 12:56:21

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31
Senaste ver.nr: A183
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

0,00

0,00

1 100,00

1 100,00

1930 Föreningskonto

15 541,47

15 541,47

12 758,38

28 299,85

1940 Placeringskonto

55 258,00

55 258,00

20 000,00

75 258,00

70 799,47

70 799,47

33 858,38

104 657,85

70 799,47

70 799,47

33 858,38

104 657,85

70 799,47

70 799,47

33 858,38

104 657,85

-62 940,62

-62 940,62

0,00

-62 940,62

-7 858,85

-7 858,85

0,00

-7 858,85

-70 799,47

-70 799,47

0,00

-70 799,47

-70 799,47

-70 799,47

0,00

-70 799,47

-70 799,47

-70 799,47

0,00

-70 799,47

0,00

0,00

33 858,38

33 858,38

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920 Plusgiro

S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser
2068 Vinst/förlust föregående år
S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat:

ordförande/Victoria Engström

vice ordförande/Moa Lygren

kassör/Jenny Ökvist

sekreterare/Marie Louise Öhman

ledamot/Gunilla Lindbäck

suppleant/Rebecca Strandahl

suppleant/Sanna Thörnqvi

suppleant/Nathalie Festin

