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DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 25/2 2017 
 

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 2016 
8. Revisorernas berättelse  
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2016 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2017 
12. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2017 
13. Fastställande av 

a. Verksamhetsplan för 2017 
b. Budget för 2017 
c. Klubbavgift för 2018 

14. Val av styrelse för 2017 (valberedningens förslag nedan) 
a. Ordförande Cecilia Norlander omval 1 år 
b. Sekreterare Vakant  
c. Kassör Inger Hillskog Roth 1 år kvar  
d. Vice ordförande Gun Jonsson Omval 2 år 
e. Anna Svensson Höök 1 år kvar  
f. Suppleant Agneta Qvist 1 år kvar 
g. Suppleant Kristina Borgeblad Omval 2 år 
h. Revisorer Klas Nordblom och Mikael Pålblad Omval 1 år 
i. Revisorssuppleanter Anette Daleke och Maria Malgerud Omval 1 år 
j. Ombud och suppleanter 1 år till distriktsmöten eller ge styrelsen i uppdrag att utse dessa. 
k. Valberedning med sammankallande 

i. Sammankallande 1 år  
ii. Ledamot 1 år  

iii. Ledamot 2 år  
15. Fråga om omedelbar justering av punkt 13 och 14 
16. Styrelsen presenterar sektorsansvariga 
17. Årsmötets avslutande 
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Verksamhetsberättelser 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har under året haft 7 möten varav sektorsansvariga har varit inbjudna till två av dem för 
att  redovisa  hur  arbetet  i  sektorerna  fortlöper.  Vi  har  dessutom  haft  två  medlemsmöten.  Årets  
styrelsearbete har till stor del upptagits av renovering av stugan. Förutom löpande underhåll har vi 
även fått ny fasad samt bytt ut dörrarna till nya säkerhetsdörrar. Vi har även bytt diskmaskin samt 
börjat undersöka olika alternativ för uppvärmning av stugan i framtiden. Under vinterhalvåret har 
vi börjat lägga in en matta i stora salen vilket innebär att vi numera kan ha kurser inomhus. Utöver 
arbetet med stugan har vi anmält oss som Utvecklingsklubb hos SBK och påbörjat insatser med 
anledning av detta.  
 
Tävlingssektorn 
 
Under 2016 var sex tävlingar inplanerade inom bruks och lydnad.  

· 30/1 Lydnad, klass ett till elit i Dogorama inomhushall. 
· 9/4 Söktävling lägre till elit. 
· 13/4 Lydnad, klass ett till elit. Kvällstävling. 
· 23/4 Spår, elitklass. 
· 24/4 Spår, elitklass. 
· 14/9 Lydnad, klass ett till elit. Kvällstävling och klubbmästerskap. 

 
Den planerade söktävlingen 9/4 fick ställas in på grund av för få anmälda vid anmälningstidens 
utgång. 
 
Sektorn har tillsammans med arbetsgrupper planerat och genomfört dessa tävlingar. Under 
lydnadstävlingen 14/9 genomfördes klubbmästerskap i lydnad och 2016 års klubbmästare blev 
Madelaine Eriksson med Seven med ett snitt på 9,5. 
 
Klubben har under året representerats av duktiga ekipage på mästerskap i flera grenar.  
 
Under året 2016 har tävlingssektorn (lydnad, bruks) bestått av Kristina Svensson (sektorsansvarig), 
Jessica Magnusson, Maria Nilsson, Peter Lind och Hans Gunnarsson. 
 
Klubbens tävlingsverksamhet inom agility har varit vilande under året. 
 
”Årets Ekipage” 2016 
Årets Agilityekipage: Anette Daleke & Snaps 
Årets Lydnadsekipage: Madelaine Eriksson & Seven 
Årets Rallylydnadsekipage: Jeanette Nyman & Hobbe 
Årets Bruksekipage: Kristina Svensson & Bästa 
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Årets Tävlingsekipage: Anette Daleke & Snaps 
Årets Freestyle/HTM-ekipage: Inger Hillskog Roth & Cailin 
 
Vi tackar årets funktionärer för det fina jobb de gjort inför och under de tävlingar vi haft och 
hoppas på återseende 2017! 
 
Utbildningssektorn 
 
Sektorn har under året bestått av Maud Jakobsen, Agneta Qvist, Sara Moradi och Anna Svensson 
Höök. 
Sektorn har haft tre möten under året och haft två utbildningsmöten för instruktörerna samt tre 
samverkansmöten. 
 
Under hösten 2015 skickades en enkät ut till klubbens instruktörer och assistenter där sektorn 
önskade få in förbättringsförslag på sektorns arbete. Vi förverkligade arbetet under 2016. Bland 
annat så hade vi samverkansmöten enligt önskemål. Vi försökte få till flera tillfällen för fortbildning 
vad gäller valp men fick av olika orsaker inte ihop det i 2016-års agenda. 
 
Under året har följande kurser erbjudits: 

· 1 Specialkurs inkallning och gå fint i koppel,  
· 3 valpkurser,  
· 1 fortsättningskurs  
· 1 tävlingslydnadskurs  
· 1 trickkurs  
· 1 drop in kurs i aktivering 

 
Utannonserade kurser som tyvärr blev inställda pga. för få anmälda: 

· Agilitykurs (Förbundsinstruktör) 
· Rallylydnad med inriktning mot tävling  

 
Den  27/10  kom  Jessica  Johansson  från  Game  on  Puppy  och  höll  en  kvällsföreläsning  för  ca  10  
instruktörer och assistenter.  
 
Den 3/12 bjöd vi in till en heldag med Meri Hakkarainen från Västerås i Ämnet 
”problemhund/hundproblem”. Då vi inte fyllde kursen med enbart våra egna så bjöd vi även in 
instruktörer från distriktet.  
 
Sektorn har sett till att informera instruktörer och assistenter via Facebookgruppen när distriktet 
och studiefrämjandet annonserat ut om vidareutbildning och kompetensutveckling. 
 
Vi har även under 2016 gett instruktörerna möjlighet till att använda sig av sitt kompetenskonto. 
 



5 
 

Enligt tidigare års upplägg har vi fortsatt med onsdagsaktiviteterna med bland annat 
träningstävlingar och någon/några extra aktiviteter. 
 
Ett stort tack till alla instruktörer och assistenter som varit verksamma under året och haft kurser 
och deltagit i klubbens möten, utbildningar och träffar! 
 
Rasutvecklingssektorn  
 
Sektorn har bestått av följande personer: 
Klas Nordblom, ansvarig 
Mikael Pålblad 
Märit Söderqvist (avgick under året) 
Jessica Magnusson 
 
Sektorn har haft 8 protokollförda möten under året. 
 
Distriktet hade sin Testledar- och Beskrivarkonferens på klubben den 2 april. 
 
Under  året  har  vi  arrangerat  10  mentalbeskrivningar  (varav  2  kvälls-MH).  Deltog  gjorde  
sammanlagt 48 deltagare och 1 mentaltest (2 MT blev inställda) med 8 deltagare. En 
exteriörbeskrivning gjordes i samband med mentaltesten med 7 deltagare. 
 
Ansvarsfördelning: 
Klas Nordblom (ansvarig) Anmälningar, PM, protokoll, utbildningar, provansvarig 
Mikael Pålblad Remissansvarig, utbildningar, funktionärsbokningar 
Märit Söderqvist Utbildningar, funktionärsbokningar 
Jessica Magnusson Utbildningar, funktionärsbokningar 
 
Vi har utbildat Mike Rohm och Daniel Halvarsson till MH-figuranter. 
 
Sektorn har köpt in informationsfilmer för MH och MT samt sett över och utvecklat material och 
banor under året. 
 
17 medlemmar har deltagit som funktionärer innan och under våra mentalarrangemang. De har 
utfört sammanlagt 126 uppgifter totalt under våra arrangemang, vilka genomförts på ett bra och 
positivt sätt. 

Sektorn har uppnått de mål man satte upp för verksamhetsåret 2016. 
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Verksamhetsplaner/Mål 2017 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen planerar att fortsätta med klubbens utvecklingsprojekt under 2017. När det gäller stugan 
och klubbens marker planerar vi att se över stugans uppvärmning samt att ordna permanenta 
eluttag till appellplanen.  
 
Styrelsen planerar att ha 6-8 möten under året varav två med sektorsansvariga. Därutöver planeras 
två medlemsmöten utöver årsmötet.  
 
Tävlingssektorn 
 
Sektorn avser att genomföra följande tävlingar under 2017: 
  

· Lydnadsklass startklass till klass 3 (inomhus Dogorama) 28/1  
· Patrull lägre till elit 16/4  
· Spår lägre klass samt högre klass 22/4  
· Spår elitklass 23/4  
· Skydd lägre klass till elitklass 7/5  
· Lydnadsklass startklass till klass 3 (kväll) 10/5  
· Sök lägre till elit 16/9 (DM)  
· Lydnadsklass startklass till klass 3 (kväll) 20/9  

 
Sektorn kommer under 2017 fortsatt att använda arbetssättet med olika arbetsgrupper som 
ansvarar, planerar och genomför de olika tävlingarna tillsammans med sektorn.  
 
Klubbmästerskap i lydnad kommer att avgöras i samband med lydnadstävling 20/9.  
 
När det gäller fler funktionärsutbildningar är det i nuläget inte klart vad som är planerat i distriktet. 
Sektorn bevakar detta under året.  
 
Tävlingsmateriel kommer att inventeras och uppdateras vid behov.  
 
Eventuellt kommer en revidering av reglerna runt "Åretsekipagen" att ske. 
 
Tävlingsverksamheten i agility kommer att vara vilande under 2017. 
 
Utbildningssektorn 
 
Två utbildningsmöten med klubbens instruktörer och assistenter planeras under året. Utöver detta 
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kommer frågor om kurser och utbildningar att tas upp på klubbens medlemsmöten.  
 
Under året planeras följande kurser: 

· 2 valpkurser 
· 2 grundkurser 
· 1 fortsättningskurs 
· 4 övriga kurser (inkl. prova på och specialkurser) 

 
Kompetensutveckling för instruktörer och assistenter i form av föreläsningar och träffar kommer att 
ske. Det kommer även fortsättningsvis att finnas möjligheter att göra uttag från kompetenskonto i 
samband med vidareutbildning och kompetensutveckling. 
 
Rasutvecklingssektorn 
 
Sektorn planerar att ha 7-9 möten under året främst i anslutning till de olika arrangemangen. 
 
Arrangemang under året: 

· 21 maj mentalbeskrivning (portis) 
· 28 maj mentalbeskrivning (kelpie) 
· 29 maj mentalbeskrivning (kväll) 
· 30 maj mentalbeskrivning (kväll) 
· 20 augusti mentalbeskrivning 
· 17 september mentaltest 

 
Utöver ovanstående arrangemang kommer sektorn att anordna MH/MT för uppfödare i mån av 
efterfrågan och arbetsbelastning. 
 
I mån av intresse uppgradera B-figuranter till Mentalfiguranter-MH/MT. I övrigt kommer sektorn 
att utbilda funktionärer i mån av intresse eller behov. Vid behov ska vi köpa in referenslitteratur 
och informationsfilmer om hundars mentalitet, detta för att kunna förkovra våra funktionärer samt 
att de kan användas vid mentalutbildningar som klubbens beskrivare håller. 
 
Sektorn kommer att försöka knyta till sig 1-2 personer att ingå i sektorn. 
 
Vi avser att köpa in skul till momentet ”spöken” vid MH samt en ny startpistol. Vi kommer också att 
se över och ev. utveckla övrigt 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. 
 



8 
 

Slutord 
 
Styrelsen  vill  passa  på  att  tacka  alla  medlemmar  som  på  ett  eller  annat  vis  och  i  litet  och  stort  
hjälpt klubben under året. Alla ideella insatser är av betydelse för att en förening ska fungera på 
bästa sätt. 
 
Varmt tack och hoppas vi ses igen under kommande verksamhetsår! 
 
 
 
Styrelsen för Hammarö Brukshundklubb 
 
…...................................................................... …................................................................ 
Cecilia Norlander Ordförande                             Gun Jonsson Vice ordförande 
 
 
 
…......................................................................................................................................... 
Inger Hillskog Roth kassör                                 Maud Jakobsen sekreterare 
 
 
 
…............................................................................................................................................ 
Anna Svensson Höök Ledamot                            Kristina Borgeblad suppleant                             
 
 
….................................................................. 
Agneta Qvist suppleant  
 
 
 
 
 
 
 
 


