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Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 
februari 2015 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens 

val av mötessekreterare  
4. Val av två justerare, tillika rösträknare 
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
6. Fastställande av dagordningen 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning för 2014 
8. Revisorernas berättelse  
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2014 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2015 
12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2015 
13. Fastställande av 
A. Verksamhetsplan för 2015 
B. Budget för 2015 
C. Klubbavgift för 2016 
14. Val av  
Valberedningens förslag 
A. Ordförande Cecilia Norlander (omval) 1 år 
B. Sekreterare Maud Jakobsen (omval) 2 år 
C. Kassör Inger Hillskog Roth (ett år kvar) 
D. Ledamot Anna Svensson Höök (fyllnadsval) 1 år 
E. Ledamot Gun Jonsson (nyval) 2 år 
F. Suppleant Agneta Qvist (fyllnadsval) 1 år 
G. Suppleant Vakant 2 år 
H. Revisorer Klas Nordblom och vakant 
I. Revisorssuppleanter  Anette Daleke och Maria Malgerud 
J. Ombud och suppleanter 1 år till distriktsmöten eller ge styrelsen i uppdrag att 

utse dessa. 
K. Valberedning med sammankallande 

Sammankallande 1 år   
Ledamot ett år kvar   
Ledamot 2 år   

15. Fråga om omedelbar justering av punkt 13 och 14 

16. Styrelsen presenterar sektorsansvariga 

17. Årsmötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelser 2014 

Medlemmar 
 
Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2014 till följande: 
 
Ordinarie medlem:  181 st. 
Familjemedlem:       17 st. 
Hedersmedlem:       1 st. 
Ungdomsmedlem:   14 st. 
 
Totalt: 231 st. 

 

Tävlingssektorn 

Sektorn var även under 2014 uppdelad i två verksamhetsområden där en grupp har hand 
om bruks- och lydnadstävlingar och en grupp har hand om agilitytävlingsverksamheten. 
 
Bruks & Lydnad 
 
Sektorn hade under 2014 planerat för 5 tävlingar enligt nedan. 
1/5 appellspår 
4/6 lydnad klass 1-elit 
23/8 lydnad klass 1-elit 
28/9 spår, elitklass 
4/10 skydd, lägre – elit. (DM) Inställt pga för få anmälningar 
 
Den 4 juni anordnade vi i samband med lydnadstävlingen klubbmästerskap i lydnad. Årets 
klubbvinnare blev Nicole de Bouczan med Spencer. 
 
Elitspåret genomfördes även i år på gamla I2-området. Vi hade 12 elitspår och över 30 
anmälda ekipage. 
 
Under året som gått har klubben fått en ny auktoriserad elitdomare i bruks, Kristina 
Svensson, vilket är ett enormt tillskott för klubben. 
 
Tävlingssekreterarutbildning har genomförts på klubben – Jessica Magnusson, Sara 
Moradi och Anna Svensson är numera fullfjädrade tävlingssekreterare.  
 
Klubben har under 2014 varit representerade på en rad mästerskap i flertalet olika 
hundsporter! 
 
Anette Daleke, dömde lydnads-SM i Sollefteå 
 
För att planera klubbens verksamhet har ett antal möten hållits inom tävlingssektorn.  
 
Sektorn har hållit 2 tävlingsmöten med klubbens medlemmar samt ett möte där vi 
diskuterade regelremissen för 2017. 
 
Ansvarig för tävlingssektorn bruks/lydnad under 2014 har varit Maud Jakobsen 
Ansvarig för anmälningar och SBK tävling har varit Maud Jakobsen 



Ansvariga för ”Årets”-resultaten har varit Kristina Borgeblad och Jessica Magnusson 
 
Lydnad/bruksgruppen bestod 2014 av: Maud Jakobsen, Kristina Borgeblad, Heléne 
Jansson, Elaine Leneskär, Jessica Magnusson, Märit Söderqvist, Sofie Sundler.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla de fantastiska funktionärer som ställer upp och hjälper 
klubben genomföra tävlingarna. Utan er inga tävlingar – stort tack! 
 

Agility 
 
Agilitydelen har under 2014 planerat och genomfört två officiella tävlingar.  
Den första officiella tävlingen, 4 x klass 3, 23 feb, hade vi 486 starter. 
Den andra officiella tävlingen, klass 1 o 2, 30 nov, hade vi 200 starter. 
 
Tyvärr har vi trots flera försök inte fått till något klubbmästerskap under 2014.  Antingen har 
planerna inte gått att använda eller så har vi fått för få anmälningar. 
 
Klubben har under 2014 varit representerade i agility-SM av Anna och Bull, Anna och Vera 
samt Maria och Nicke.  
 
Vi har under året köpt in en ny kort tunnel att använda i första hand på tävling. 
 
För att planera och genomföra agilityverksamheten har 8 möten hållits under året.  
 
Anette Daleke har varit ansvarig för agilityverksamheten. Övriga som arbetat med 
agilityverksamheten är Jeanette Norström, Mia Jansson, Anna Swedin, Maria Malgerud, 
Lovisa Wennberg, Cecilia Gustafsson och Eller Persson-Jaunzems. 
 
Årets tävlingsekipage 
 
Nedan följer resultaten för ”årets”-tävlingarna.  
 
Årets lydnadsekipage 

1. Madelaine Eriksson och Seven 
2. Hanne Buhrkall och Mio 
3. Lena Björnson och Tease 

 
Årets bruksekipage 

1. Kristina Svensson och Kotte 
2. Kristina Svensson och Bästa 
3. Gun Jonsson och Pajas 

 
Årets agilityekipage 

1. Anna Swedin och Vera 
2. Anna Swedin och Bull 

Maria Malgerud och Nikke 
 
Årets rallylydnadsekipage 

1. Ulrika Lundgren och Mio 
2. Märit Söderqvist och Agnes 
3. Emma Larsson och Diza 

 



Årets tävlingsekipage 
1. Kristina Svensson och Kotte 
2. Gun Jonsson och Pajas 
3. Anette Daleke 

 

Utbildningssektorn 

Sektorn har under året bestått av Cissi Norlander, Maud Jakobsen, Agneta Qvist och Anna 
Svensson Höök. 
 
För att planera och diskutera klubbens utbildningsverksamhet har ett antal möten hållits 
inom sektorn. Året inleddes även med ett utbildningsmöte för instruktörerna för att planera 
årets verksamhet.  
 
Under året har följande kurser erbjudits: 
 
2 valpkurser (Inger, Agneta) 
2 grundkurser (Patrik, Inger) 
1 fortsättningskurs (Anette och Anna N) 
1 Grundkurs i rallylydnad (Maud och Cissi) 
1 Tävlingskurs i rallylydnad (Maud och Cissi) 
1 Introduktionskurs i freestyle (Inger) Inställd pga för få anmälda 
1 Nybörjarkurs i spår (Gun) 
1 Specialkurs – inkallning (Agneta) 
1 Specialkurs – gå fint i koppel (Agneta) 
 
Under året har vi fortsatt med att erbjuda våra medlemmar möjligheten till 
träningstävlingar. Stort tack till Linda Karlsson och Anna Svensson Höök som gjort det 
möjligt. Vi planerar nu att ta ett omtag vad gäller onsdagsträningarna för att locka fler 
medlemmar att komma till klubben vid dessa tillfällen.  
 
Sektorn vill avslutningsvis tacka alla instruktörer och assistenter som hjälpt till under året. 
Tack vare ert otroliga arbete och engagemang kan vi fortsätta erbjuda nuvarande och nya 
medlemmar ett varierande utbud av kurser med hög kvalitet! Klubbens goda rykte när det 
gäller utbildningar bekräftas inte minst av det faktum att i princip alla kurser som vi erbjudit 
under året har varit fulltecknade. Vi är oerhört stolta över detta – tack alla! 
 

Stugsektorn 
 
Vi har under året haft en städdag både ute och inne. 
Sektorn vill tacka alla som hjälpte till att få en trevlig miljö i och utanför klubbstugan. 
  
Sektorns ledamöter under året har varit Mikael Pålblad och Bo Höglund. 
 
 

Rasutvecklingssektorn  
 

Sektorn har bestått av följande personer: 
Klas Nordblom, ansvarig 
Mikael Pålblad 
Märit Söderqvist 
Jessica Magnusson 



 
Sektorn tappade två ledamöter, men fylldes upp av två nya: Märit Söderqvist och Jessica 
Magnusson. Intresse finns från en ytterligare person att delta, men troligen under 2015. 
 
Arrangemang 
Sektorn har haft 8 protokollförda möten under året. 
 
Våra MH arrangemang har från och med 1/1 2014 genomförts i SBK Tävling och SBK 
Prov. För MT så har endast anmälningarna gjort via SBK Tävling. 
 
Sektorn har skapat ett Arbetsrum på SBK Hemsida där mötesdokument och mallar finns 
att tillgå för sektorns ledamöter. Sektorn var en av de första Brukshundklubbar att skapa 
konto där. 
 
Distriktet har haft en uppgraderingsdag för B-figuranter och avdamning av A-figuranter den 
6/4. 
 
Under året har vi arrangerat 8 Mentalbeskrivningar (varav 3 kvälls-MH), med sammanlagt 
44 deltagare och 3 Mentaltester med 22 deltagare.  
 
Ansvarsfördelning 
Sektorn har följande ansvarsfördelning: 
 
Klas Nordblom (ansv) Anmälningar, PM, Protokoll, Utbildningar, Provansvarig 
Mikael Pålblad Remissansvarig, Utbildningar, Funktionärsbokningar 
Märit Söderqvist Utbildningar, Funktionärsbokningar 
Jessica Magnusson Utbildningar, Funktionärsbokningar 
 
Utbildning 
Klubben har utbildat två personer till MH figuranter samt B-figuranter för MT. 
 
Värt att nämna är att 18 olika medlemmar deltagit som funktionärer innan och under våra 
Mentalarrangemang. De har utfört sammanlagt ca.150 uppgifter totalt under våra 
arrangemang, vilka genomförts på ett bra och positivt sätt. 
 
Sektorn har uppnått de mål man satte upp för verksamhetsåret 2014. 
 



Verksamhetsplaner 2015 

Tävlingssektorn  

Bruks & lydnad 
 
Sektorn planerar att genomföra följande tävlingar under 2015: 

 23 maj skyddstävling lägre – elit DM 

 6 juni elitspår 

 21 augusti lydnad klass 1-elit KM 

 26 september sök lägre – elit  
 
Under 2015 kommer sektorn att prova att arbeta i arbetsgrupper. 
 
Nuvarande tävlingssektorn har tagit fram en skrivelse angående vad arbetsgruppen 
respektive sektorn ska ansvara för. Detta arbetssätt är nytt för alla så tanken är att 
skrivelsen ska vara ett levande dokument där arbetsgrupperna och sektorn får hjälpas åt 
att utforma bra rutiner. Tävlingssektorn för kommande år får utvärdera och vid behov 
revidera arbetssättet. 
 
Sektorn kommer fortsatt att göra de vanliga inköpen av priser och förbrukningsmaterial, 
sköta administration, hålla möten och se över klubbens behov av funktionärsutbildning.  
 
Sektorn kommer att hålla tävlingsutrustningen i gott skick och uppdatera denna vid behov 
för att kunna arrangera väl genomförda och regelmässigt godkända tävlingar. 
 
Klubbmästerskap i lydnad kommer att arrangeras i samband med vår lydnadstävling i 
augusti. 
 
Vi kommer att anordna en tävlingsledarutbildning i lydnad under första delen av 2015. 
 
Sektorn avser att fortsätta utse ”Årets lydnadsekipage”, ”Årets Bruksekipage”, ”Årets 
Agilityekipage” ”årets rallylydnadekipage” samt ”Årets Tävlingsekipage”.  
Ett arbete med syfte att utöka åretstävlingarna och öppna upp för fler hundsporter har 
påbörjats. Sektorn planerar att ta hjälp av medlemmarna för att detta ska bli bra och 
rättvist. 
 
Sektorn kommer fortsätta att uppdatera ekipagetavlorna som hänger i klubbstugan.  
 
Resultaten från tävlingarna 2015 kommer att finnas på SBK Tävling. 
 

Agility 
 

Vi planerar att genomföra följande tävlingar under 2015: 
 

 Sön 8 mars: officiell 4 x klass3 (2 agilityklass och 2 hoppklass) i Alsters ridhus  
 

 Klubbmästerskap i agility genomförs en onsdagskväll under sommaren. Datum 
meddelas senare. 

 
Vi kommer att försöka laga en del av de träningshinder vi har för att vi ska kunna slita på 



dem ett tag till. 
 
Vi kommer att hålla koll på vilka utbildningar som arrangeras i distriktet under året och vid 
behov och önskemål skicka fler funktionärer på utbildning. 
 
För att planera och genomföra sektorns verksamhet så kommer vi att träffas ca 8 ggr 
under året.  
 

Utbildningssektorn 
 
Utbildningssektorn planerar följande verksamhet under året: 
 
Möten 

 2 utbildningsmöten med instruktörer och assistenter 

 4 sektorsmöten 
 
Kurser 

 2 valpkurser 

 2 grundkurser 

 1 fortsättningskurs 

 1 rallylydnadskurs 

 4 övriga 
 
Vidareutbildning och kompetensutveckling 
 
Om möjlighet ges och intresse finns planerar vi att skicka en eller flera av våra medlemmar 
på instruktörsutbildning. En intresseförfrågan om att engagera sig i klubbens 
utbildningsverksamhet i egenskap av assistent och/eller instruktör kommer att gå ut under 
våren 2015. Kompetensutveckling för instruktörer och assistenter i form av föreläsningar 
och träffar planeras att genomföras under året. 
 
Övrigt 
Instruktörer och assistenter kommer att ges fortsatt möjlighet att låna böcker ur klubbens 
bibliotek. Vi avser att fortsätta ge våra medlemmar träningsmöjligheter att träna i ridhus 
under vinterhalvåret. Vi har som plan att kunna erbjuda en del onsdagsaktiviteter under 
2015. Det kommer fortsättningsvis att finnas möjligheter att göra uttag från 
kompetenskonto i samband med vidareutbildning och kompetensutveckling. 
 

Stugsektorn 

Frågorna som tidigare har hanterats av stugsektorn kommer under 2015 att hanteras 
direkt av styrelsen. Stugsektorn upplöses härmed tillsvidare. 
 

Rasutvecklingssektorn 

Sektorn planerar att ha 7-9 möten under året, främst i anslutning till de olika 
arrangemangen. 
 
Arrangemang 
26 april Mentalbeskrivning 
2 maj Mentalbeskrivning (Boxer) 



10 maj Mentalbeskrivning (Staff. Bullterrier) 
16 maj Mentalbeskrivning (Portugisisk Vattenhund) 
17 maj Mentalbeskrivning (Portugisisk Vattenhund) 
25 maj Mentalbeskrivning (Kväll) 
26 maj Mentalbeskrivning (Kväll) 
16 augusti Mentalbeskrivning (Kväll) 
20 september Mentalbeskrivning (Border Collie)) 
4 oktober Mentalbeskrivning (Staff. Bullterrier) 
6 september Mentaltest 
 
Utbildningar 
Sektorn kommer att i mån av intresse uppgradera B-figuranter till Mentalfiguranter-MH/MT. 
Sektorn har också för avsikt att utbilda någon mer Testledare för MH om utbildning erbjuds 
i distriktet. I övrigt kommer sektorn att utbilda funktionärer i mån av intresse eller behov. 
 
Övrigt 
Sektorn kommer vid behov köpa in referenslitteratur om hundars mentalitet. Detta för att 
kunna förkovra våra funktionärer, samt att de kan användas vid mentalutbildningar som 
klubbens beskrivare håller. 
 
Eventuellt kommer en repetitionsdag för figuranter att hållas inför säsongen under mars-
april. 
 
Sektorn kommer att se över och ev. utveckla material och banor under året. 
 
Sektorn har som mål att köra med 2 figurantlag (halvdag/lag) samt nyttja detta främst vid 
våra kvälls-MH, men även under heldags MH/MT. Detta under förutsättning att det finns 
tillräckligt med funktionärer och hundar. 



Slutord 

Styrelsen vill passa på att rikta ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt 
engagerat sig i klubbens verksamhet under året. Alla insatser, stora som små, är 
avgörande för att en ideell förening ska fungera på bästa sätt. 
 
Vi ser nu fram mot ett händelserikt år tillsammans med likasinnade och med våra fyrfotade 
vänner! 
 
Styrelsen för Hammarö Brukshundklubb 

 

….................................................................  …...................................................................... 

Cecilia Norlander ordförande                         Gun Jonsson vice ordförande 

 

…..................................................................    …................................................................... 

Inger Hillskog Roth kassör                               Maud Jakobsen sekreterare 

 

…................................................................... …..................................................................... 

Lovisa Wennberg ledamot                              Cecilia Gustavsson suppleant 

 

…................................................................... 

Agneta Qvist suppleant  


