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FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden att justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna
8. Fastställande av dagordning
9. Genomgång av styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
11. Revisiorernas berättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Genomgång av verksamhetsplaner med budget för innevarande år
14. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år med inriktning på närmast
kommande verksamhetsår och av klubbavgift för nästkommande verksamhetsår.
16. Val av
a. ordförande för en tid av 1 år
b. vice ordförande för en tid av 2 år
c. kassör för en tid av 1 år (fyllnadsval)
d. 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år
e. 1 ordinarie ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval)
f.

1 suppleant för en tid av 2 år

g. 1 suppleant för en tid av 1 år (fyllnadsval)
h. 1 revisor för en tid av två år
i.

2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år

j.

valberedning

k. Ombud jämte suppleanter till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
17. Fråga om omedelbar justering av punkt 16
18. Valberedningens förslag av sammankallande till sektorerna eller uppdrag till styrelsen att utse
19. Övriga frågor
a. hedersmedlem
20. Prisutdelning
21. Mötets avslutande
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Haninge Brukshundklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsens sammansättning
Ordförande Kerstin Ivarsson
Vice ordförande Marcella Nilsson
Sekreterare Margareta Rollsten
Kassör Birgitta Cau
Ordinarie Ledamot Monica Karlsson
Ordinarie Ledamot Jonathan Berglund
Ordinarie Ledamot Helen Taraldsson
Suppleant Cecilia Grins
Suppleant Fia Gille
Bortfall av ordinarie ledamöter
Sammansättningen av styrelsen förändrades under året pga att Jonathan Berglund, ordinarie ledamot,
avflyttade i juni månad samt att Birgitta Cau, ordinarie ledamot, avgick på egen begäran i september
månad. De båda ledamöterna ersattes av våra suppleanter Cecilia Grins och Fia Gille.
Sammanträden
Vi har haft ett årsmöte, två medlemsmöten, 12 styrelsemöten varav ett konstituerande och ett extra insatt
styrelsemöte. Ett extra arbetsmöte.
Klubben har varit utsatt för bedrägeri
Klubben har under året varit utsatt för bedrägeri genom att vår kassör har vilseförts, att via ett falskt mail,
den 27 augusti, betala ut SEK 48 217:21 till ett utländskt konto. Styrelsen gjorde en utredning och
tillkallade klubbens revisorer. Händelsen polisanmäldes, men ärendet lades ner pga brist på bevis. Vi gav
i uppdrag till vår bank Nordea att starta en bedrägeriutredning. I dagsläget synes det inte finnas några
möjligheter att återfå pengarna. Medlemmarna informerades om det inträffade på medlemsmötet i
november.
Styrelsen föreslår att klubben inte ska ställa några anspråk på återbetalning av förlusten, då det enligt vår
kännedom och utredning verkar röra sig om försummelse och oaktsamhet, snarare än om något brottsligt
förfarande från kassörens sida.
Ny kassör i klubben
I samband med att Birgitta Cau valde att avgå som kassör, med omedelbar verkan, i september, tillsattes
Peggy Wandery som klubbens nya kassör. Vi är mycket tacksamma för att Peggy, känd sen tidigare i
klubben, kunde ställa upp med så kort varsel. Peggy adjungerades på årets återstående styrelsemöten.
Ekonomi
Se vidare separat årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsmöte 14 februari 2019 Haninge Brukshundklubb

4

Medlemsantal
Klubbens medlemmar var 2018-12-31 totalt 291 st varav 232 st ordinarie medlemmar, 22 st
familjemedlemmar, 29 st ungdomsmedlemmar 7 st hedersmedlemmar i klubben och
1 hedersmedlem förbundet.
Sponsring och samarbeten
Klubben har under året sponsrats av BRITE hundmat, Foderboden, Haninge Djurklinik, Sponsorhuset och
Hans Andersson Entreprenad samt fortsatt samarbetet med Studiefrämjandet.
I övrigt styrelsens verksamhetsberättelse
Vi har utarbetat skriftliga arbetsbeskrivningar för varje enskild sektors arbetsområde.
Vi har infört ett belöningssystem för våra funktionärer, som hjälper till vid tävlingarna. En utvärdering av
effekten av detta är tänkt att genomföras tidigast nästa år.
Klubbens hemsida har kontinuerligt uppdaterats och nu ingår även en webshop för köp av klubbens
kurser och medlemskap.
Vi har infört nya regler för sponsring av medlemmar som deltar på SM-tävlingar.
Vi har iordningställt en särskild pärm med information om klubben, regler etc. Den finns i bokhyllan till
vänster när man kommer in i klubbhuset.
Förbättringsarbeten av den stora appellplanen och agilityplanen genomfördes efter årets sista tävling i
oktober dels med ny jord dels med nysådd. Planerna är nu avstängda fram till våren.
Vi har under året ökat uthyrningen av våra planer till privata aktörer. Därmed följer vi de uppsatta målen.
Klubben har investerat i nya agilityhinder, vilket var nödvändigt för att klubben även fortsättningsvis skall
kunna erbjuda agilitytävlingar. Se vidare Agilitysektorns verksamhetsberättelse.
Klubben har under året bistått en domarutbildning i agility för Annelie Hermansson.
Lotta Ringius har under året övertagit ansvaret för klubbens KM-tävlingar.
Klubben har ingått uppdagsavtal med Lena Svenblad som under året blivit SBKavtalsinstruktör.
Klubben har bytt mailadress eftersom den gamla inte fungerade tillfredsställande. Den nya mailadressen
är klubben@haningebk.se
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Efter diverse förvecklingar med Telia/Bredbandsbolaget har nu klubben återigen en fungerande fast
telefon (placerad i köket)
Serveringen har bedrivits i vår egen regi och har fungerat bra.
Vi har under året arrangerat en sommarfest på klubben och vi har haft det sedvanliga julbordet för
klubbens medlemmar på Sundby Gård.
Till sist men inte minst, vill styrelsen rikta ett stort tack till alla de medlemmar som under året, på ett
positivt sätt, engagerat sig och arbetat för klubben, så att vi kan fortsätta utvecklas och vara en levande
klubb.
Haninge 31 december 2018
Styrelsen/
Kerstin Ivarsson
Ordförande

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

Inför år 2019 föreslår vi att klubben fortsätter att hyra ut appellplanerna till privata aktörer, då det visar sig
att det är en bra inkomstkälla för klubben.
Att belöningssystemet till funktionärer som medverkar vid tävlingar, gäller fortsatt, minst ett år.
Vi föreslår vidare att klubben fortsätter att arbeta aktivt med olika insatser för att öka trivseln i
klubben.
Enligt enkätundersökningen som genomfördes 2017 framkom att en stor del av våra medlemmar önskar
fler aktiviteter och träningsgrupper i de olika disciplinerna. Vi föreslår därför att klubben fortsätter att stödja
de olika sektorerna för igångsättning av olika slags aktiviteter för år 2019.
Haninge 31 december 2018
Styrelsen/
Kerstin Ivarsson
Ordförande
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Haninge Brukshundklubb
Stugfogdarna

Stugfogdarnas Verksamhetsberättelse 2018
Kommittén består av Monica Karlsson, Susanne Ståhlström och Lars Wall. Weine
Björkström ansvarar för Baja-Majorna. Oscar Gille ansvarar för trädgårdstraktorn
vad gäller service.
Vi har under året haft 2 möten i kommittén.
Den 5 maj och 21 oktober anordnades städdagar på klubben då stugan/köket
städas och parkeringen krattas, stuprör rensas, häcken klipps etc.
Den 20 – 21 oktober arbetades det med appellplanen och agilityplanen. Det lades
på mer jord för att göra planerna jämnare och det såddes på nytt gräsfrö.
En mycket lyckad helg då vi var många som ställde upp så det gick fortare än vi
kunde ana. Tur med vädret hade vi också.

Stugfogdarnas Verksamhetsplan 2019
Ordna 2 st städdagar under året. (Återkommer med datum)
Städa ur plåtskjulet och gå igenom allt som finns där.
Ommålning av boden lilla planen.
Ommålning av tävlingsboden.
Ev ommålning av klubbstugan.
Restaurera bruksstegen med nya stegbrädor.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE HUS 2018
Haninge Brukshundklubb har haft följande kurser under året.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Allmänlydnad Valp med sammanlagt 10 deltagare.
Allmänlydnad Unghund med sammanlagt 6 deltagare.
Tävlingsinriktad Startklass med sammanlagt 5 deltagare.
Tävlingslydnad med sammanlagt 10 deltagare.
Agility Nybörjare med sammanlagt 4 deltagare.
Agility tävlingskurs med sammanlagt 6 deltagare.
Rallylydnad nybörjare med sammanlagt 8 deltagare.
Nose Work grundkurs med sammanlagt 5 deltagare.
Nose Work fortsättning med sammanlagt 4 deltagare.
Temakvällar i Nose Work med sammanlagt 22 deltagare.
Nose Work helgkurs med sammanlagt 14 deltagare.

Inga instruktörsmöten har hållits detta år, detta för att vi har infört ett system
där varje sektor ordnar sina egna instruktörer och kurser.
Jag lägger ut den färdiga kursen på vår webshop, tar emot beställning från
deltagare och sätter ihop deltagarlistor. Det har fungerat utmärkt under året.
Stort tack till alla sektorer, instruktörer och alla som ställt upp under året och vi
hoppas på ett lika gott samarbete under nästkommande år.
Hundägarutbildningssektorn
Christina Winberg
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSSEKTORN ÅR 2018
Tävlingssektorns sammansättning
Annika Berglund, sammankallande, avsade sig sitt uppdrag från och med juni pga av avflyttning
Maria Lindström, avsade sig sitt uppdrag i april pga personliga omständigheter
Kerstin Ivarsson
Roger Borgström
Officiella tävlingar
Följande tävlingar arrangerades under året:
5 lydnadstävlingar i samtliga klasser
1 brukstävling i högre/lägre spår
1 brukstävling i elitspår
1 brukstävling i appellspår
Nya Tävlingssekreterare
Tävlingssektorn har förstärkts med 3 nya auktoriserade tävlingssekreterare:
Helene Taraldsson
Eva Segelöv
Carin Tilliander
Tävlingsledare
Vi behöver fler tävlingsledare i brukset. I dagsläget är det endast Lotta Ringius som är auktoriserad
TL. Men tack vare Weine Björkström och Christer Malmström, som ställde upp som TL, kunde vi
genomföra alla årets officiella brukstävlingar.
Dator och SBK-Prov
För en effektivare datorhantering i samband med tävlingar, har klubbens dator rensats för en
snabbare användning och snabbare uppkoppling till internet.
SBK-Prov programmet som används vid tävlingar (lydnad och bruks) har ominstallerats och
justerats så att det går att ha en direkt uppkoppling till SBK-Tävling.
Tävlingssektorns mailadress har ändrats pga att Bredbandsbolaget inte kunde leverera en
tillfredsställande produkt. Den nya mailadressen levereras av Onecom och är nu
tavling@haningebk.se
Haninge 31/12 2018
Tävlingssektorn / Kerstin Ivarsson
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VERKSAMHETSPLAN TÄVLINGSSEKTORN FÖR ÅR 2019
Fortsätta arrangera tävlingar i lydnad och bruks.
Utbilda tävlingsledare framförallt i bruks, men även fler tävlingsledare i lydnad behövs.
Eventuellt byte av internetleverantör för en mer välfungerande och snabbare uppkoppling till internet.

Tävlingar för år 2019
2019-04-14 Officiell tavling Haninge BK Ly 1, 2, 3, Start
2019-05-19 Officiell tavling Haninge BK Spår AKL
2019-05-30 Officiell tavling Haninge BK Ly 1, 2, 3, Start
2019-06-16 Officiell tavling Haninge BK Spår EKL
2019-08-18 Officiell tavling Haninge BK Spår HKL, Spår LKL
2019-08-28 Officiell tavling Haninge BK Ly 1, Start
2019-09-15 Officiell tavling Haninge BK Ly 1, 2, 3, Start
2019-10-13 Officiell tavling Haninge BK Ly 1, 2, 3, Start

Haninge 31 december 2018
Tävlingssektorn / Kerstin Ivarsson
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HANINGE BRUKSHUNDKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRUKSSEKTORN.
Klubben har under året genomfört tävlingar i Lydnadsklass och Bruksprov.
15/4 Lydnad: Startklass, klass 1, 2 och 3.
27 startande varav 12 klarade1a pris.
Roger B och Christer M dömde
10/5 Lydnad: Startklass, klass 1, 2 och 3.
27 startande varav 10 klarade 1a pris.
Anders S och Christer M dömde.
20/5 Bruks:

Appellklass.
6 startande varav 1 klarade uppflyttning.
Christer M och Bengt Syrèn dömde.

10/6 Lydnad: Startklass, klass 1, 2 och 3.
24 startande varav 3 klarade 1a pris.
Micke Hjort och Roger B dömde.
17/6 Bruks:

Elitklass spår.
8 startande varav 1 klarade cert och 3 bröt.
Christer M och Jan Alfredsson dömde.

19/8 Bruks:

Högre och Lägreklass spår.
Högre: 5 startande varav 2 klarade uppflyttning.
Lägre: 5 startande varav 2 klarade uppflyttning.

16/9 Lydnad:

Startklass, klass 1, 2 och 3.
19 startande varav 9 klarade 1a pris.
Christer M och Roger B dömde.

14/10 Lydnad:

Startklass, klass 1, 2 och 3.
42 startande varav 16 klarade 1a pris.
Anders S och Roger B dömde

För Brukssektorn
Christer Malmström
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HANINGE BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN BRUKSSEKTORN 2019.

Klubben kommer under året att arrangera tävlingar i bruks och lydnad.
14/4
19/5
30/5
16/6
28/8
15/9
22/9
13/10

Lydnad alla klasser.
Spår Appellklass.
Lydnad alla klasser.
Spår Elitklass
Lydnad, Startklass och Klass 1.
Lydnad alla klasser.
Spår Lägre- och Högre klass.
Lydnad alla klasser.

Träningsgrupper och kurser i spår.
Träningsgrupp i specialsök.

För Brukssektorn
Christer Malmström
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Verksamhetsberättelse Lydnadssektorn 2018

Det har genomförts valp/unghundskurs, fortsättningskurs (startklass – klass1) och tävlingsinriktade
(klass 2-3) lydnadskurser både VT och HT. Kurserna har varit fullbelagda och feedback från
deltagarna har varit att kurserna har varit mycket bra, instruktörerna kunniga och upplägget trevligt.
Tips om utveckling av framför allt valp/unghundkursen har emottagits.
Lydnadssektorn fortsatte med träningsgruppen på torsdagsförmiddagarna mellan kl 11 till när det var
slut, vilket kunde bli kl 13-16 beroende på antal deltagare. Gruppens målsättning var att träna för
tävling oavsett om det var lydnad-lydnad eller lydnad bruks. Det har varit allt från 3 deltagare till 10
och mycket uppskattat.

Verksamhetsplan Lydnadssektorn 2019

Vi kommer att ha samma kursutbud som under 2018 dvs valp/unghund-, fortsättning
(startklass-klass1)- och tävlingsinriktad högre (klass 2-3).
Lydnadssektorn kommer också att verka aktivt för att Måndagsträningen återupptas, då deltagandet
under 2018 har minskat katastrofalt. Nu vill vi verka för att träningen blir vad den en gång var – allmän
med brett spektrum på lydnad och där även skott förekommer (bruks).

Det kommer också att anordnas Inofficiella träningstävlingar varannan månad med start i april – OM
planerna medger detta.
I första omgången kommer det att vara Startklass och Klass1 – sedan beroende på antal
medverkande och intresse, kommer även klass2 och 3 att finnas med på agendan.
DOCK behövs det en del frivilla för att kunna genomföra dessa och sektorn ser framemot att fler
engagerar sig.

Fia Gille

Elisabeth Ek

Birgitta Cau

Anne Andersson
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Haninge Brukshundklubb
Agilitykommittén

Agilitysektorns Verksamhetsberättelse 2018
Kommittén har under året bestått av Annelie Hermansson, Carina Eldsäter, Julia Samson
och Monica Karlsson.
Vi har haft 3 möten i kommittén samt två extra krismöten den 15/6 och 18/6 för att
försöka samla alla agilityaktiva i klubben. Tyvärr var vi bara 6 st respektive 5 st på mötena.
Klubben har under året fått en egen agilitydomare, Annelie Hermansson.
Tävlingar
I samband med Annelis domarutbildning anordnade klubben en 5-kamp med 5 st inofficiella
tävlingar i Norra Stockholms Hundcenter i början av året där Annelie dömde upp. Totalt
blev det ca 700 starter.
Vi har under 2018 haft 3 st officiella tävlingar med sammanlagt 828 starter.
Vi har även haft 3 st Blåbärstävlingar med sammanlagt 350 starter.

Inkomst via tävlingar
5-kamp

ca

3 Off tävl

42.000 kr
58.000 kr

Blåbärstävl

ca

17.500 kr

Totalt:

ca

117.500 kr

Klubbmästare
Den 20/9 anordnades KM-Agility med 14 deltagare.

Klubbmästare 2018 blev:
Large (7 st deltagare):
1. Oskar och Charlie
2. Lotta och Ellay
3. Julia och Tuffa
Medium (2 st deltagare):
1. Julia och Tiffany
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Small (5 st deltagare):
1. Julia och Mixxa
2. Lena och Atari
3. Sara och Maggan

Årets Agilityhund
Årets Agilityhund är Dante med Annelie Hermansson
De har under året blivit agilitychampions i hela Norden samt tävlat i Svenska Landslaget
till Nordiska, Europeiska och Världsmästerskapet 2018.

Kurser
Våren 2018 höll Julia Samson en nybörjarkurs. Antalet deltagare 4 st.
Hösten 2018 höll Maria Alexandersson, inhyrd instruktör, en tävlingskurs. Antalet deltagare
6 st.
Planer fanns på 5 st Temakurser men det blev inställt pga dåligt intresse.

Övriga arbeten och inköp
Under hösten lades det på mer jord på agilityplanen för att jämna ut den samt såddes
gräsfrö. Planen avstängd fr o m 19 oktober till i vår.
Hinderparken har kompletterats med nya hinder till en kostnad av 34.000 kr och de gamla
balanshindren har sålts till en summa av 10.200 kr.
Övrigt
Varje söndag under säsongen fram till att planen stängdes har det varit öppen träning med varierande
antal deltagare.
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Agilitysektorns Verksamhetsplan 2019
Arbeta för att försöka engagera fler medlemmar i agilityn då det har tunnats ut under det senaste året.

Prova-På-Dag den 3 juni -19
Vi kommer att annonsera i tidningen ”Mitt i Haninge” samt i butiker för en Prova-På-Dag i agility med
drop-in mellan kl 18 -20. Detta kommer att vara gratis.

Kurser
I april-maj kommer Monica Karlsson och Oscar Gille att ha en nybörjarkurs.

Tävlingar
Vi har hyrt in oss i Täby Hundhall den 23/2 där vi kommer att ha en inofficiell Blåbärstävling.

Våra officiella tävlingar för 2019 är:
6 -7 juli

agilitytävling klass 3

28 – 29 september

agilitytävling klass 1
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Verksamhetsberättelse

Rally lydnad HBK-18.

Under 2018 har rallysektorn ordnat följande verksamheter. Öppen träningar på
söndagar kl 16:30 tre stycken med instruktör.
Vi anordnade två tävlingar och ett KM
● 19 Maj Nybörjare och fortsättningsklass. 43 starter Domare: Anna
Julin
● 22septemberMästarklass.39starterDomare:LiselottGerdlind ● 30/9 KM Domare
Linda Pentillä
En nybörjarkurs med instruktör Ann-Christine Ekelund
/ rallysektorn

Verksamhetsplan för 2019 Rallysektorn
Vi har planerat in två tävlingar:1 juni nybörjare och fortsättningsklass och 21
september nybörjare och avanceradklass. Planerar även för ett KM under hösten.
Marie-Louise Winroth har planerat en nybörjarkurs i vår Ann-Christine Ekelund
planerar att ha en fortsättningskurs i vår
Öppenträning med instruktör vissa söndagar. / rallysektorn
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE Nose work sektor Haninge Brukshundklubb 2018
Sektorn har under året bestått av Anki Ekelund (sammankallande), Lotta Ringius (tävlingsansvarig), Lena
Svenblad (materialansvarig), Susanna Lönngren (kursansvarig) och Agneta Cottin (sekreterare).
Sektorn startade 2017 samma år som sporten blev officiell. Vi har under 2018 haft 6 möten med förda
minnesanteckningar.
Under året har sektorn tillsammans med några övriga aktiva medlemmar arrangerat:
●
●
●

1 officiell tävling 1 juli. NW 1 Tävling Samtliga Moment (TSM) med möjlighet för 50 ekipage att tävla.
1 doftprov 2 september med 11 deltagare.
1 KM den 8 september med 11 deltagare. Klubbmästare 2018 blev Mimmi & Qlura med 100 poäng, 0
fel, tid 1:06,84. Tvåa Agneta & Isis med 100 poäng, 0 fel, tid 2:35,28 och trea Lotta & Florida med 75
poäng 5 fel, tid 2:20,62. Stort grattis!

Vi har genomfört följande utbildningar under året:
●
●
●

1 nybörjarkurs på hösten med 5 deltagare. Kursledare Susanna Lönngren
1 fortsättningskurs 4 deltagare Kursledare Susanna Lönngren
Helgkurs med extern instruktör Lotta Bauer. NW 2 fm med 6 deltagare + 2 åhörare, NW 1 em med 6
deltagare.
4 temakvällar med följande ämnen: Markeringar (6 deltagare) Molekylvandring (5 deltagare) Höga och
otillgängliga gömmor (5 deltagare), Sök i system (4 deltagare).

●

Temakvällarna riktade sig i första hand till ekipage som kommit lite längre i sin utbildning alternativt
börjat tävla. Temakvällarna leddes av Lena Svenblad med Anki Ekelund som medhjälpare.
●

Under året har ett antal öppna träningar ägt rum. Dessa har genomförts på medlemmars initiativ och
utgått från en gemensam Facebook grupp för aktiva inom Nose Work på vår klubb.

Övrigt:
●

Några informella träffar har också genomförts inför tävlingar och prov för planering och förberedelser.

Tack till alla för ett bra Nose Work år!

Haninge 2018-12-17
Nose Work sektorn
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VERKSAMHETSPLAN Haninge BK Nose Work sektor 2019
Nose Work sektorn fortsätter att arbeta med samma medlemmar som under 2019 d.v.s Lotta
Ringius, Anki Ekelund, Lena Svenblad, Susanna Lönngren och Agneta Cottin. Tävlingar och prov:
1 officiell tävling 12 maj
1-2 inofficiella tävlingar
1 doftprov
Kurser:
Kurs 14 april med Adam Hübinette med en föreläsningsdel och efter det en praktisk kurs för deltagare
med hund och åhörarplatser.
Nybörjarkurs
Fortsättningskurs
Temakvällar med tävlingsinriktning för de olika momenten/sökområden.
Övrigt
Fortsätta med de medlemsinitierade öppna träningarna.
Haninge 2018-12-17 Nose Work sektorn

