Kalix Brukshundklubb hälsar er
välkomna till årsmöte 2019

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.
14.Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning. (Styrelsen föreslår att suppleanterna har lika tjänstgöringsordning.)
a) ordförande
b) vice ordförande
c) kassör
d) sekreterare
e) ledamot
f) suppleant
g) suppleant
f) suppleant
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
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
22. Avtackning & prisutdelning
22. 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 2018
Jag vill börja med att tacka er medlemmar för ert förtroende för mig som viceordförande detta år
som nu gått. Det har varit ett otroligt händelserikt år och ett utmanande år på många sätt. Inte minst
sommarens värmebölja gjorde klubbens verksamhet mer utmanande då både hundar och förare vart
mindre aktiva under den årstid som ska vara vår högsäsong i hundsporten. Däremot vill jag passa på
att uppmärksamma och gratulera två av våra ekipage i Kalix BK som inte legat på latsidan, utan
faktiskt tävlat i patrull-SM under året! Detta är stort för vår klubb, så stort grattis till våra förare
Greta Sköld för SM-deltagandet och AnnaLena Andersson för SM-silver.
Vi började året starkt med ett brett kursutbud under den tiden som vi fortfarande hade
inomhuslokalen i Töre, både med våra egna fantastiska instruktörer men även externa som finns
runt omkring i våra grannkommuner. Tyvärr fick styrelsen backa och tänka om gällande
inomhuslokalen i Töre som visade sig ha mindre intresse hos våra medlemmar än vad vi hade
förväntat oss under 2017.
Under året har vi satsat mycket på att erbjuda våra medlemmar ett brett kursutbud, det har
inkluderat både lydnadsverksamhet som bruksverksamhet. Under sommaren testade vi ett nytt
koncept där vi körde igång en spårgrupp från början av sommaren efter en intensivkurs med en
extern instruktör. Detta föll väl ut, även om kursen hade få deltagare. Många hundförare deltog i
spårandet under de öppna spårträningarna då vi slog våra kloka huvuden ihop för att utvecklas
vidare inom personspåret. Vi tar med oss träningsglädjen från dessa öppna träningar och ser hur vi
kan utveckla den öppna träningsverksamheten inom specifika grenar inom Kalix BK under 2019.
Även styrelsen har haft sina utmaningar detta år med att få ihop tider, varför vi endast anordnat ett
medlemsmöte under året. Medlemsmötet handlade mycket om den verksamhet som medlemmarna
önskar under 2019 men även vår klubbstuga som tyvärr är i stora renoveringsbehov. Vi önskar att
alla medlemmar nu tar och samlar kompetens och kraft för att rädda vår stuga.
Jag tackar er medlemmar för det gångna året och önskar lycka till för den kommande styrelsen.
/Sanna Wallma

HUS – Verksamhetsberättelse 2018
Under året har vi anordnat följande kurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmänlydnadskurs grund med Victoria Engström (Kalix BK)
Allmänlydnadskurs grund med Victoria Engström (Kalix BK)
Allmänlydnadskurs grund med Veronica Marklund Jägerving (extern)
Tävlingslydnadskurs med Jenny Ökvist (Kalix BK)
Tävlingslydnadskurs med Cari Rörström (extern)
Rallylydnadskurs med Victoria Engström (Kalix BK)
Valpkurs med Veronica Marklund Jägerving (extern)
Valpkurs med Marie Louise Öhman (Kalix BK)
Valpkurs med Marie Louise Öhman (Kalix BK)
Valpkurs med Jenny Ökvist (Kalix BK)
Valpkurs med tävlingsinriktning med Game on puppy (extern)
Kurs i personspår med Stina Höglander (extern)
Kurs i sök med Lena Joki (extern)
Kurs i Nosework/Specialsök med Gunilla Lindbäck (extern)
Kurs i Nosework med Maria Åström (extern)

•

Studiecirklar
Spår
Sök
Fredagsträning

•

Föreläsning
Maximera uthållighet på tävling med Game on puppy

/Sanna Wallma

RUS verksamhetsberättelse 2018
MH-banan upprustad/åtgärdad och besiktigad av Christine Wasex, Umeå, på uppdrag av SBK
centralt.
Klubben har haft tre uppfödar-MHn under året.

RUS verksamhetsplan 2019
Klubben planerar arrangera MH om behov finns och i den mån det finns tillgång till funktionärer

/Maria Nyman

TÄS verksamhetsberättelse 2018
TÄS arrangerade under 2018 två lyckade spårtävlingar.

TÄS verksamhetsplan 2019
TÄS kommer under 2019 arrangera två tävlingar:
Bruksprov sök i juni och bruksprov spår i september.
TÄS kommer även att arbeta för att klubben ska genomföra ett flertal träningstävlingar för klubbens
medlemmar under 2019.

/Nathalie Festin

Tjänstehund 2018
Det har varit ett aktivt och framgångsrikt år 2018. Två nya ekipage har certifierats Moa och Adja
samt Patrik och Docca.
Under vintern har tjänstehundarna tränat lydnad i Eukanuba arena en gång i veckan. Under
barmarkstiden har träningarna fortsatt flitigt ute i terrängen vilket har resulterat i strålande resultat
på tävlingar och under övningar för alla hundekipage. Kalix ekipagen fick fina placeringar under
DM. Greta Sköld och Brödern- Raskenstams Elvis (Ralf) segade och Anna-Lena Andersson och
Jebas Zota tog sig vidare till Försvarsmaktmästerskapet 2018. Under Försvarsmaktsmästerskapet
2018 lyckades Anna-Lena Andersson och Jebas Zota ta hem silvermedaljen till Kalix.
Vidare har deltagandet på KU (kompetens utveckling), SÖF (Särskild förbandsövning),
KFÖ(Krigsförbandsövning) varit 100% vilket är en måttstock på hur skickliga och engagerade
hundekipage Kalix brukshundsklubb har.
Tjänstehundsekipagen har även deltagit i en rikstäckande larmövning samt rekryteringsinsats i
samband med firande av Nationaldagen.
Tjänstehund har även haft en träff i Grubbnäsudden för förhoppningsvis nya hundförare för att
praktiskt visa målbilder om vad som krävs för tjänsten. Uppskattat av de som deltog vilket vi bör ta
med oss till 2019 och genomföra en liknande träff. SBK och Lapplandsjägargruppen har
tillsammans haft informations kväll till nya hundförare.
Inget eftersök har genomförts i Kalix.
Med detta kan vi lämna 2018 och se fram emot ett nytt framgångsrikt 2019.
TJH Åsa Sternelöv, Moa Lygren och Carina Tammilahti

Styrelsens förslag på medlemsavgift
Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2020 enligt § 4 i stadgarna dvs. klubbavgift för närmast
kommande verksamhetsår. D.v.s. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem
iii. utlandsmedlem
Medlemsavgiften oförändrad.

Verksamhetsplan 2019
Jan
Styrelsemöte (styrelsen)
Feb
Årsmöte (styrelsen)
Mar
Styrelsemöte (styrelsen)
Distriktsfullmäktige SBK
Apr
Medlemsmöte (styrelsen)
Maj
Styrelsemöte (styrelsen)
Kursverksamhet igång för säsongen (HUS)
Jun
Styrelsemöte (styrelsen)
Bruksprov sök (TÄS)
Jul
Extern instruktör (HUS)
Aug
Styrelsemöte (styrelsen)
MH (RUS)
Sep
Bruksprov spår (TÄS)
Okt
Styrelsemöte (styrelsen)
Medlemsmöte (styrelsen)
Samordningskonferens SBK
Nov
Extern instruktör (HUS)
Dec
Styrelsemöte (styrelsen)

Styrelsens förslag till verksamhetsbudget 2019
dat.2019-02-11

Intäkter

Kostnader
BUDGET
200 kr

3010 Försäljning fika/mat/handkassa

3020 Försäljning TÄS (fika, regler)

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

500 kr

4020 Inköp TÄS
(apportbockar, regelhäften, sprayfärg, snitslar)
4021 Tävlingskostnader (domare, tävlingsledare)
4022 Utbildning TÄS (behov TL och TS)

BUDGET
2 500 kr
500 kr
4 000 kr

3021 Tävlingsintäkter

8 000 kr

3030
3031
3031
3032
3032
3033
3034

500 kr
14 500 kr
40 117 kr
5 000 kr
6 250 kr
25 000 kr
500 kr

4030 Inköp HUS (fika)
4031 Ersättningar kurser ej genom SV

500 kr

4032 Inköp till någon studiecirkel, ex fika

500 kr

4033 Kostnad extern instruktör (inkl boende, resa, mat mm)
4034 Kostnad föreläsning
4035 Utbildning HUS

21 000 kr
500 kr
14 000 kr

500 kr
4 600 kr

4040
4041
4042
4043

500
2 800 kr
1 500 kr

Försäljning HUS (fika)
Egna kurser (intäkt minus arvode SV)
Egna kurser från 2018 (intäkt minus arvode)
Studiecirklar
Studiecirklar från 2018
Externa instruktör
Föreläsningar

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

3050 Draghund - vilande sektor (?)

UTFALL

4 000 kr
5 000 kr

Inköp RUS (fika)
Kostnad funktionärer, stambokf.avg. till sbk
Inköp material (nytt skrammel bl.a.)
Utbildning RUS

4050 Draghund - vilande sektor (?)

3060 Säsongskort Eukanuba arena (24 st á 350kr)
3061 Pengar från Hemvärnet för HV-hundar

8 400 kr
5 950 kr

3120 Medlemsintäkter
3130 Återredovisning SBK medlemsavgifter

12 000 kr
1 000 kr

3210 Övriga intäkter
(ev. sponsring mm.)
3220 Erhållna kommunala bidrag
(föreningsstöd)

4060
4061
4062
4063
4064
4065

Lokalhyra Eukanuba arena (24 st á 450 kr)
Lokalhyra Eukanuba arena HV-hundar
Gräsklippning
BDX renhållning
Plan och material underhåll
Renovering stuga - okänt behov innan skadejust.

10 800 kr
5 950 kr
12 000 kr
2 500 kr
5 000 kr

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

6 500 kr

2 000 kr

4210 Diverse oförutsedda utgifter

1 500 kr

10 000 kr

4230 ÖND
(samordningskonf 3000 kr, dist.årsmöte 1900 kr,
domarkostnader 420 kr, medlemsavgift 4800 kr)

10 500 kr

5010
5020
5030
5031
5040
5050

9 000 kr
1 300 kr
5 300 kr
5 000 kr
2 600 kr
1 200 kr

3230 Återinvestering föregående års vinst
3240 Avslut Kalix HU bankogiro

25 286 kr

SUMMA

170 303 kr

0 kr

Vattenfall
Binero och .se
Försäkringar
Självrisk försäkring vattenskada
Speedledger
Avgift plusgiro
SUMMA

136 450 kr

Resultat

33 853 kr

0 kr

