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DAGORDNING  

§1 Mötets öppnande  

§2 Fastställande av röstlängd med passus* 

§3 a) Val av ordförande för mötet 
                           b) Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet 

§4 Val av två justerare, som tillsammans med ordförande justerar protokollet samt vid 
          behov sköter rösträkning 
 
§5 Beslut om närvaro-samt yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 
 
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
§7 Fastställande av dagordning 
 
§8 a) Genomgång av verksamhetsberättelse för 2016 
 b) Genomgång av balans- och resultaträkning 
 c) Genomgång av revisionsberättelse för 2016 
 
§9 Fastställande av resultat och balansräkning 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för 2016 
 
§11 a) Genomgång av verksamhetsplan för 2017 
 b) Genomgång av budgetförslag 2017   
 c) Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
 
§12 Beslut i ärenden enligt punkt 11 
 
§13 Val av lokalklubbstyrelse samt suppleanternas tjänstgörningsordning: 
 a) Val av ordförande för 1 år omval 
 b) Val av kassör för 2 år nyval 
 c) Val av ledamot 2 år omval 
 d) Val av ledamot 1 år fyllnadsval 
 e) Val av suppleant för 2 år nyval 
 f) Val av 2 st revisorer för 1 år omval, 1 år nyval 
 g) Val av 2 st revisorssuppleanter för 1 år nyval 
 h) Val av valberedning Sammankallande för 1 år nyval  
              Ledamot för 1 år fyllnadsval 
                Ledamot för 1 år nyval  
 i) Val av firmatecknare för 1 år (namn och personnummer) 
 
§14 Omedelbar justering av § 13 
 
§15 Övriga frågor som inte behandlats under § 11 
 
§16 Mötet avslutas 
 
Prisutdelning och fika 
 
*Passus: Varje närvarande medlem äger rösträtt. Röstning med fullmakt är EJ tillåten 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 

STYRELSEN  

 

Ordförande  Anna Johansson  

Vice ordförande Elin Ölvestad 

Sekreterare  Frida Holst-Pettersson  

Vice sekreterare Britt-Marie Erlandsson  

Kassör  Inger Olsén  

Vice kassör   Malin Forss-Nilsson  

Ledamot   Maarit Ottavainen  

Suppleant  Sandra Madsen  

  Lotta Andersson  

Styrelsen för 2016 har haft 7 styrelsemöten där vi bl a diskuterat olika möjligheter att utveckla Kumla 
brukshundklubb och stärka gemenskapen inom de olika discipliner som klubben har. I dagsläget har 
klubben ca 200 medlemmar och vi jobbar för att fler medlemmar ska ta aktiv del i klubben. Detta har 
resulterat i att vi förändrat medlemsmötena så att vi numer försöker ha någon form av 
uppvisning/föreläsning i samband med dessa och det har genomförts 3 antal medlemsmöten.  

Vi har dessutom förkovrat oss i SBK:s olika stadgar och regler, som ett led i att bli stärkta i vår roll 
som förtroendevalda.  

 

Klubbens stora agilitytävling gav en bra inkomst. Detta gjorde det möjligt att investera i ny matta att 
träna på i klubbstugan samt att en luftvärmepump har köpts in. Detta gör att det finns 
förutsättningar att träna inomhus för träningsgrupperna och att kunna bedriva viss utbildning även 
vintertid. Klubben behövde också mer utrymme för förvaring så en ny container har köpts in och 
ställts upp utanför klubbstugan. Samarbetet med Kumla kommuns Dagliga verksamhet fortgår och 
har utökats med fler deltagare som har sin dagliga verksamhet här på Kumla BK. Klubben har även 
under hösten anordnat en dag för funktionshindrade i samarbete med FUB (Föreningen för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning) med olika uppvisningar och där deltagarna fick klappa på 
och prova på att träna med hundarna. Det grillades hamburgare och dagen var väldigt uppskattad.  

Vi tackar för förtroendet! 

/Styrelsen 2016 
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AGILITY OCH RALLYLYDNAD 
Agilitygruppens deltagare 
Sammankallande Renée Uhlan, kassör Therese Sandberg, Per Bengtson, Tina Karlsson, Emma 
Björkvall, Rebecca Eriksson, Åsa Larsson, Sandra Madsen, Sabina Håkansson, Sissi Juberg och 
Veronica Wihman. 

Under året har vi haft flera möten där vi har diskuterat det övergripande arbetet under året, men 
även de nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2017. Vi har även en Facebookgrupp och en 
Facebookchatt där vi diskuterar och planerar aktiviteter. Det har varit 4st månadsbanträningar under 
året, då bygger vi banor och tränar under tävlingslika former.  

Vi har arrangerat en stor officiell agilitytävling i Askersunds ridhus. Vi hade en tvådagars tävling 19-20 
mars med sammanlagt 2206 starter. Tävlingen var mycket uppskattad och flöt på bra. 

Agility-SM gick detta år i Växjö. Klubben hade flera representanter som körde agility i sina turkosa 
SM-tröjor. Deltagare individuellt Var: Small - Tina Karlsson med Jax och Åsa Larsson med Vina. 
Medium - Per Bengtson med Knytta. Large - Sabina Deltagare i lag var: Small - Tina Karlsson med Set 
och Jax. Large - Hannah Uhlan med Zack och Renée Uhlan med Mulle.   

På ungdoms-SM tog Sabina och Adna guld individuellt i large samt en silvermedalj i lag large. Hanna 
Uhlan med Myra tog brons i medium individuellt samt silver i large lag. 

Tina Karlsson med Set ingick i laget “For the future” som vann Årets lag. 

Vi har anordnat en mycket lyckad funktionärsfest med god mat, mycket skratt och agilityinspirerade 
lekar. Ett sätt för oss att visa tacksamhet mot alla som ställer upp och hjälper till på tävlingar.  

Distriktsmästerskapen var i år på Frövi BK. Kumlas deltagare kämpade på bra och fick flera fina 
placeringar. Bäst gick det i large där Per Bengtson med Vicke tog guld och Håkan Ericsson med Freyja 
tog brons. Även detta år knep vi silverplatsen med laget, som representerades av Per med Vicke, 
Håkan med Freyja samt Susanne med Minna.  

Ett Klubbmästerskap arrangerades med bra uppslutning och pizzabuffé efteråt. Klubbmästare blev: 
Small - Tina Karlsson med Jax. Medium - tyvärr ingen som tog sig i mål i båda lopp. Large - Sabina 
Håkansson med Adna. 

Hinderparken har uppdaterats med 6 st nya tunnelhållare. 

Klubbens tävlingsekipage har visat fina resultat ute på banorna. Sabina Håkansson och Adna, Per 
Bengtson med Nano samt Åsa Larsson med Vina har alla blivit Agilitychampions. Många fina 
unghundar har vi på uppgång också. 

Under året har vi arbetat fram nya regler för “Årets agilityhund” och “Årets rookie”. Vi har även 
skapat en helt ny kategori som heter “Årets komet” för att främja ekipage som tävlar i klass 1 och 2. 

STORT TACK till alla som ställer upp för klubben, alla funktionärer och alla som arbetar hårt för att 
visa att Kumla bks agility är att räkna med! // Agilitygruppen 
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RALLYLYDNAD 
Verksamheten under 2016 blev tyvärr inte som tänkt pga olika anledningar. Vi hade hoppats på att 
kunna arrangera inofficiella tävlingar samt träningar för alla rallyaktiva, men tyvärr stannade detta 
bara vid idéer. Hoppas att år 2017 blir ett bättre verksamhetsår för denna gren och att fler blir 
intresserade och vill jobba för detta. Under året har i alla fall en officiell Rallylydnadstävling i 
Nybörjarklass och Fortsättningsklass arrangerats med totalt 36 startande ekipage. Domare var ”vår” 
nyutexaminerade Maria Skoog. 1 st rallylydnadsinstruktör har examinerats, Frida Holst-Pettersson, 
och hon hade under hösten en uppskattad nybörjar-/fortsättningskurs. En träningsgrupp har bildats 
under hösten. /Sammankallande Britt-Marie Erlandsson  

 

RUS 
3 st MH arrangerades; 30/4 (8 hundar deltog), 17/9 (7 hundar deltog), 24/9 (7 hundar deltog). 
Sammanlagt har 22 hundar deltagit. Inget MT arrangerades under 2017. Ingen har utbildat sig inom 
RUS. Sammankallande har varit Hanna Sund.  

 

BRUKS & LYDNAD 

Tävlingsgruppen har även 2016 jobbat som två grupper; en Lydnadsgrupp och en Bruksgrupp, vilket 
har fungerat mycket bra även i år.  

Sammankallande i bruksgruppen; Kenth Sahlkvist. Sammankallande i lydnadsgruppen; Sandra 
Jansson. Bruksgruppen har dessutom bestått av Liselotte Nordvall, Towa Lindberg, Maria Ejdenvik 
och Lydnadsgruppen av Linda Larsson och Lena Olsson.  

Bruksgruppen har arrangerat 3 st spårtävlingar, lägre och högre spår den 24 april och Elit spår den 3 
juli. 1St söktävling Lkl, Hkl och Ekl den 2 juli. 1 st skyddstävling den 18 september, Lkl, Hkl och Ekl. 
Lydnadsgruppen har arrangerat 2 st lydnadstävlingar, en den 29 maj alla klasser och en den 9 
oktober också alla klasser. 1 st inoff tävling har vi även haft, KM uppletande. Vi hade ett lotteri där 
första pris var en skyddsärm, dragning var på vår skyddstävling och där överskottet gick till en 
funktionärsfest. En patrullhundsdomare är utbildad och godkänd (Ann-Sofie Lindgren).  

/Bruks och Lydnadsgruppen Kumla BK 
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TRIVSEL 

Trivselgruppen har under året fortsatt sitt samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade 
vuxna i Kumla kommun. Vi har haft verksamhet på klubben två dagar i veckan. De städar 
klubbstugan, fyller på och handlar basvaror till caféverksamheten. Inköp görs på Axfood, Delibake 
samt Ica maxi. Vi har haft en dag med hunduppvisning för funktionshindrade i Syd Närkes län i 
samarbete med FUB som var uppskattat, det var ca 50 personer på plats. Daglig verksamhet har 
utökat sina arbetsuppgifter med att baka regelbundet till caféverksamheten och en del andra större 
arrangemang på klubben. Trivselgruppen har funnits på plats vid grillning för medlemar vid 
vårstädningsdagen. Vi har även utökat det årliga skinklotteriet till ett delikatesslotteri till 
medlemsmötet i december med fler vinster i lotteriet.  I trivselgruppen ingår tre personer samt daglig 
verksamhet. 

Trivselgruppen 2016, Sammankallande Elin Ölvestad samt Viveca Karlsson och Therese Danielsson  

 

UNDERHÅLL  
Underhållsgruppen har fått en ny sammankallande, Elin Ölvestad samt ingår Viveca Karlsson och 
Henrik Lindström. Vi har gjort ett samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade vuxna i 
kumla kommun. Daglig verksamhet har två dagar på klubben, och den gruppen har utökats med 6 
personer som hjälper till med underhåll. De sköter om utemiljön runt klubbstugan och har sett till att 
det blir snyggt och rent. Fixat trasiga saker efter förmåga. Underhåll har köpt in container för sina 
verktyg och trädgårdsmaskiner, där även möbler från klubbstugan står under vintern. 
Underhållsgruppen 2016, Elin Ölvestad, Viveca Karlsson och Henrik Lindström 

 

UTBILDNING 
Vi har arrangerat flera kurser under året: Valp, allmänlydnad, tävlingslydnad, agility grund och 
fortsättning, hoppteknikkurs 1 och 2, rallylydnad grund/fortsättning samt en Nose Work kurs. 
Hoppteknik och Nose Work kurserna har köpts in av instruktörer som även bedriver egen firma och 
har haft en ideell kurs på klubben.  

Under året har två allmänlydnadsinstruktörer examinerats, Camilla Ahnell och Elin Ölvestad samt en 
rallylydnadsinstruktör Frida Holst-Pettersson. Ett mycket välkommet tillskott till klubbens 
utbildningsverksamhet.  

Gruppen har träffats under året för planering, samt hållit instruktörs-/assistentmöten på klubben, 
tillsammans med aktiva instruktörer och assistenter varit på Indigo på Kumla för en trevlig kväll med 
umgänge och god mat.  

Sammankallande; Inger Olsén tillsammans med Ylva Hagstedt, Agneta Wasstun fd Turesson och 
Helen Rees tackar för det gångna året.  
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Underskrifter av styrelsen  

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Anna Johansson Ordförande   Elin Ölvestad Vice ordförande 

 

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

Frida Holst-Pettersson Sekreterare  Britt-Marie Erlandsson Vice sekreterare 

 

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

Inger Olsén Kassör  Malin Forss-Nilsson Vice kassör  

 

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

Maarit Ottavainen   Sandra Madsen  

 

……………………………………………………….. 

Lotta Andersson   

 

 

 

 
BALANS- OCH RESULTATRAPPORT 
 
Se bilaga.  
 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Lämnas av revisorerna, läses upp på mötet.  
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VERKSAMHETSPLAN 

STYRELSEN 
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB  

Styrelsen vid Kumla Brukshundklubb ansvarar för:  

Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och 
samhälle. Medlemmarna skall erbjudas möjligheter till ett aktivt och sunt liv för sina hundar.  

Att klubben har förutsättningar att erbjuda praktiska aktiviteter såsom träningar, prov och tävlingar.  

Att klubben sprider information och kunskap om hund för att förbättra förutsättningarna för hund 
och hundägare i samhället.  

Att klubben kan erbjuda kvalificerad hjälp till hundägare att leva upp till de krav som samhället ställer 
på hundar och hundägarskap.  

 

DELMÅL  

Styrelsen skall under verksamhetsåret 2017 stödja och arbeta mot:  

Att samtliga grupper i klubben och dess ansvariga får det stöd som krävs för att uppnå respektive 
målsättningar.  

Att det bedrivs aktiv medlemsvård genom att stödja de regelbundna sociala aktiviteter som vi har på 
klubben.  

Arrangera planerade medlemsmöten, 5 juni, 4 september och 4 december. Gruppmöten, 3 april och 
6 november. Samt årsmöte 11 februari.  

Att fortsätta och utveckla samarbetet med Daglig verksamhet i Kumla.  

Att utarbeta rutiner för en levande och informativ hemsida.  

Att verka för en god kamratskap, där alla har möjlighet att utvecklas tillsammans med sin hund.  
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AGILITY OCH RALLYLYDNADSGRUPPEN  

Vi kommer inte att arrangera några tävlingar under 2017. 

Klubbmästerskap kommer att arrangeras, datum ännu ej fastställt. Vi planerar att ha 
Månadsbanträningar ute på klubben med start så fort vädret tillåter. Vi kommer att sponsra våra SM-
ekipage med varsin t-shirt samt ordna en SM-fest där SM-deltagarna får en liten present. 

Hinderparken kommer att kompletteras under året. Vi behöver bland annat fixa till vårt delbara däck 
och långhopp inför de nya storleksklasserna. Vi kommer dessutom att behöva fixa nya infångare till 
våra hinder enligt de nya reglerna. 

Vi siktar på ett trevligt år 2017. // Agilitygruppen 

 

BRUKS OCH LYDNADSGRUPPEN 

Bruks och Lydnadsgruppens plan för 2017 är att vi ska arrangera 4 st brukstävlingar och 2 st 
lydnadsprov. 2 st spårtävlingar Lkl, Hkl i april och Ekl i juli. 1 st skyddstävling Lkl, Hkl och Ekl i 
september. 1 st patrulltävling Lkl, Hkl och Ekl i oktober. 2 st lydnadsprov ett i maj och ett i oktober. 
Vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra dessa tävlingar så som vi brukar göra, med hjälp av 
duktiga funktionärer så att vårt goda rykte att anordna tävlingar fortsätter vara bra. Vår ambition är 
att anordna 2 st inofficiella tävling; Påskägget (alt. Majblomman) KM i uppletande. För att planera allt 
det här så kommer vi att ha ett antal möten och funktionärsträffar under året. /Bruks och 
Lydnadsgruppen Kumla BK  

 

FREESTYLE & HTM GRUPPEN 

Planerar en tävling med 6 klasser freestyle 1,2 och 3 samt Htm 1,2 och 3. 

Sammankallande Moa Waern 

 

NOSE WORK GRUPPEN 

Nose Work är fr.o.m. 1 januari en officiell tävlingsgren och kommer under våren startas upp. Ett 
officiellt doftprov och en inofficiell träningstävling kommer att hållas under 2017.  

Sammankallande: Frida Holst-Pettersson 

 

RUS 

Det är planerat och budgeterat för 2 stycken MH 2017; 27/5 Uppfödar-MH, 28/5 Uppfödar-MH. I 
skrivande stund finns ingen sammankallande till RUS efter årsmötet 2017. /RUS 
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TRIVSELGRUPPEN  

Trivselgruppen fortsätter sitt samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade vuxna i kumla 
kommun. Fortsätter med inköp på Axfood, Delibake och Ica maxi samt att göra storinköp av 
förbrukningsmaterial 2gg/året. Trivsel planerar att fortsätta ha ett samarbete med FUB med en 
gemensam dag med hunduppvisning. Fortsätta att baka till större arrangemang och tävlingar efter 
förmåga. Trivselgruppen planerar att ha tre trivselmöten under året. Vi planerar att utöka 
trivselgruppen och värva fler medlemmar till trivselgruppen.  

Trivselgruppen 2016, Elin Ölvestad, Viveca Karlsson och Therese Danielsson 

 

UNDERHÅLLSGRUPPEN  

Underhållsgruppen planerar ett fortsatt samarbete med daglig verksamhet för funktionshindrade 
vuxna i kumla kommun. Planerar att fortsätta vårt arbete för att hålla snyggt och rent utanför 
klubbstugan. Fixa och laga det vi kan och använda oss av externa aktörer när det krävs. Planerar att 
göra en inventering av trädgårdsmaskiner och se till att det finns verktyg för arbetet som krävs.  

Underhållsgruppen planerar att ha tre underhållsmöten under året. 

Underhållsgruppen 2016, Elin Ölvestad, Viveca Karlsson och Henrik Lindström 

 

UTBILDNINGSGRUPPEN 

Kurser som planeras för är: valp och allmänlydnad förhoppningsvis kommer även andra kurser igång 
under året, det är nu möjligt att även ha kurs inne i klubbstugan då det finns matta där.  

Kurspengen: betalas ut enligt lista i instruktörsmaterialet samt att gruppen planerar för en kväll 
tillsammans med aktiva instruktörer där vi roar oss utanför klubben. 

Utbildningar/fortbildningar: Vi planerar att skicka deltagare till grundmodul samt till övriga 
instruktörs och fortbildningar som distriktet anordnar, om intresse finns. 

Inköp: av böcker och övrigt kursmaterial. Föreläsningar: inga planerade. 

Sammankallande Inger Olsén tillsammans med Ylva Hagstedt Agneta Vasstun och Helen Rees. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Ordförande  Anna Johansson  Omval 1 år 

Kassör   Inger Olsén   Omval 2 år  

Ledamot   Lena Holm   Fyllnadsval 1 år  

Ledamot   Sandra Madsen Nyval 2 år  

Suppleant   Agneta Vasstun  Nyval 2 år 

Revisorer  Ulf Eriksson   Omval 1 år  

  Vakant   Nyval 1 år  

Suppleanter  Kenth Sahlqvist  Nyval 1 år  

  Towa Lindberg  Nyval 1 år  

Valberedningen Sammankallande vakant Nyval 1 år  

  Ledamot   Fyllnadsval 1 år  

  Ledamot   Nyval  


