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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

5. Val av justerare och rösträknare 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt 

7. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk 

8. Fastställande av dagordningen 

9. Redovisning av föregående verksamhetsår 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Revisionsberättelse 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om rambudget 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisorer 

16. Val av valberedning 

17. Beslut om omedelbar justering av p. 12–14 

18. Frågor för beslut 

19. Övriga frågor för diskussion (ej beslut) 

a. Uthyrning av klubben – Sten 

b. Avverkning av skogen kring klubben – Sten 

c. Bildgalleriet på hemsidan - Malin 

20. Mötets avslutande  
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Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner 
 

Samlad verksamhetsberättelse 2022 
 
Antal medlemmar: 
Klubben har för närvarande 348 medlemmar, en ökning med 91 medlemmar från förra 

årsmötet. 

Medlemsmöten: 
Klubben har haft två medlemsmöten samt ett årsmöte. Två schemalagda arbetsdagar har 

genomförts. 

Styrelsen 2022: 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

 

Ledamöter 

Jonna Larsen Ordförande 

Per Carlson Vice ordförande 

Helen Christiansen Sekreterare 

Yvonne Edlund Kassör 

Katrin Karnblad Ledamot 

Maria Alfredsson Ledamot 

Malin Paepke Ledamot 

  

Suppleanter 

Katarina Albuschus Suppleant 1 

Sten Malmroth Suppleant 2 

  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte samt tio möten. Samtliga 

möten är protokollförda. 

Representation: 
Vi har haft representation på så gott som samtliga distriktsmöten.  

Ekonomi: 
Klubben mår mycket bra ekonomiskt och vi fortsätter driva klubben med ett tryggt 

överskott, vilket gör att vi kan spara för kommande, större, renoveringsutgifter samt 

investera i vår agilityhinderpark och ändå ha medel nog att kunna investera i projekt och 

utrustning våra medlemmar föreslår. 
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Tävlingarna: 
Vi har kunnat hålla tävlingar under 2022 och har haft många glada och positiva deltagare. 

Stort tack till alla funktionärer och medlemmar som säkerställer att vi fortsatt kan erbjuda 

tävingar! 

Utställning: 
Utställningen kunde äntligen genomföras och det var en succé men många anmälda. 
Gruppen jobbar vidare och vi kommer kunna erbjuda utställning även 2023.  
 
Utbildning: 
Vi är stolta över att ha utbildat en grupp SBK Instruktörer som kan hålla kurser på klubben. Vi 
kan erbjuda många kurser och ett brett utbud av föreläsningar och aktiviteter och får fin 
feedback från våra deltagare.  
 
Trivsel: 
Trivsel arbetar på med att säkerställa att det finns kaffe, fika och dryck tillgänglig för våra 

medlemmar samt bemanna alla tävlingar och MHn – vilket dom har gjort med bravur.   

Anläggning: 
Mycket har hänt under året och många förbättringar har gjorts på klubben, tack var 

anläggningsgruppen.  

Tjänstehund: 
Förutom en prova på Patrullhund som arrangerades i samband med Distriktet den 3/9 har 

denna sektor varit vilande hela året.  

RUS: 
Vår MH grupp har hållit 6 st MH för totalt 48 hundar. Vi planerar att fortsätta erbjuda MHn på 
klubben samt vidareutveckla och utbilda figuranter och testledare.  
 
För mer detaljerad information se verksamhetsberättelserna för respektive sektorer 
 
Övrigt: 
Året 2022 har varit ett positivt år för klubben på många sätt. Vi har utbildat nya instruktörer 

vilket har resulterat i att vi fortsatt kan erbjuda ett brett utbud av kurser för våra 

medlemmar, vi har slagit medlemsrekord och vi har haft möjlighet att starta ett sparkonto 

för klubben för kommande större renoveringar av våra lokaler och marker.  

Vårt övergripande mål och fokus under 2022 var att få fler aktiva ungdomar på klubben och 

vi hade åsidosatt en del pengar för att kunna investera i deras intressen och för att kunna 

erbjuda aktiviteter som kunde attrahera våra yngre medlemmar samt ungdomar som inte är 

medlemmar ännu.  

Då många ungdomar utrycker ett intresse för agility valde vi att investera i lite nya hinder till 

vår hinderpark och, tack vare våra eldsjälar, kunde klubben erbjuda kurser och 
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blåbärstävlingar i agility. Vi har sett ett ökat intresse bland ungdomar och vi ser en positiv 

effekt av våra ansträngningar.  

Under sommaren testade vi även att erbjuda enstaka prova-på-tillfällen inom en rad 

discipliner – något som vi hade blandade resultat av. Vi valde att chansa på att lägga dom 

under sommaren då många är lediga men det visade sig vara svårt att fylla tillfällena.  

Vi har haft ett aktivt år på klubben men många tävlingar och kurser – något som inte hade 

varit möjligt om vi inte haft ett fantastiska engagemang från våra funktionärer, instruktörer, 

domare, tävlingsledare och glada eldsjälar! Stort tack! 

Klubben fortsätter utvecklas och förbättras och i år har vi fått en stor, fin grillplats runt vilken 

det är mysigt att samlas och prata hund! Stort tack till er som bidrog och byggde den! 

Stora delar av styrelsen har, efter tre år, valt att tacka för oss och gå vidare till att ”bara” 

vara medlemmar. Vi tackar för det stora förtroendet vi har fått och önskar nästa styrelse 

stort lycka till! 

Tack för 2022 – vi ser fram emot ett spännande och utvecklande 2023! 

Göteborg 2023-01-31 

/Styrelsen  
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Samlad verksamhetsplan 2023 
Verksamhetsåret 2023 ser ut att bli spännande och vi står inför många förändringar och 

händelser som kan påverka oss.  

Vi behöver göra om den stora parkeringen för att kunna använda större yta samt dränera så 

att man kan träna där under dom blötaste perioderna på året.  

Vi har nyligen fått besked om att skogen vi arrenderar kommer genomgå någon form av 

avverkning/utglesning, vilket styrelsen självklart måste vara involverade i då vi måste värna 

om vår MH-bana och skogen som vi använder till träning och tävling.  

I övrigt bör styrelsen och klubben fortsätta arbeta med ungdomarna då vi, och många andra 

brukshundklubbar, ser ett blygsamt intresse från dom yngre. Det är oerhört viktigt för 

klubbens fortlevnad att vi får in nya, yngre, medlemmar som kan förvalta klubben många 

kommande år. Vi har budgeterat för ännu en investering till hinderparken då agilitysektorn 

har kunnat hålla många kurser och inofficiella tävlingar som har bidragit till klubbens goda 

ekonomi och vi verkligen vill erbjuda sporter våra yngre medlemmar tränar.  

Vi ska fortsätta nyutbilda och fortbilda våra instruktörer för att alltid ha många instruktörer 

som kan hålla kurser så att vi inte belastar enstaka individer. Vi måste framtidssäkra vår 

kursverksamhet eftersom att det är en hörnsten för vår, och SBKs, verksamhet. Vi ska alltid 

kunna erbjuda fundamentala hundkurser för att hjälpa våra medlemmar till det bästa 

hundlivet. Parallellt med det vill vi kunna erbjuda mer specialinriktade kurser för 

medlemmar som har kommit en bit i sin träning och det kräver en fortsatt investering i våra 

befintliga instruktörer.  

Generellt rekommenderar vi att klubben försöker anamma ett framtidsinvesterande 

tänkande. Bygga underifrån, sprida kunskap och dela arbetet emellan oss – då skapar vi 

bästa möjliga förutsättningar för att Lerums Brukshundklubb ska kunna fortsätta med sin 

verksamhet för många år framöver.  

Välkommen 2023! 

Göteborg 2022-01-31 

/Styrelsen  
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Anläggningssektorn 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
Arbeten som utförts: 

• Grillplats har anlagts 

• Belysning till träningsplaner har separerats till två olika i energisparande syfte 

• Containern har flyttats och en träningsspegel med skyddsgardin har monterats 

• Värmekabel till ett av handfatens avlopp har installerats 

• Tävlingsförrådet har delats upp. Bruks och lydnad har sitt förråd i lillastugan. Rally, 

MH och utställning är kvar i toastugans förråd. 

• Grindar till den inhägnade planen har kommit på plats 

• Vattenutkastaren på toastugan har bytts ut 

• Luftvärmepumpen är servad 

• Inköp av en hydropress som ska ersätta den gamla hydroforen 

• Frysskåp har inköpts och ett begagnat har skänkts av två medlemmar 

• Vägen har grusats och hålor har fyllts 

• Tre rhododendron har planterats 

• Altanen har högtrycktvättats 

• Röjning av sly 

• Gräsklippning har skötts till belåtenhet av Lerums Mark och Anläggnings AB 

• Snöröjning 2022/2023 sköts av Stefan Petersson GOTAB 

• Bortforsling av skräp till Hultet 

• Sedvanligt underhåll 

Två arbetsdagar har genomförts under året där mycket har blivit gjort. 

Med tanke på vårt höga medlemstal vore det roligt att se många fler som ställer upp och 

arbetar för att hålla vår fina anläggning i gott skick. 

Verksamhetsplan 2023 
Förslag på arbeten: 

• Isolering av klubbstugans södergavel 

• Tvättning av lillastugans undertak 

• Måla färdigt klubbstugan med rödfärg 

• Installation av sedan tidigare inköpt hydropress 

• Färdigställning av stora parkeringen med markduk och grusning 
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Utbildningssektorn 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
Vi har haft ett fantastiskt år med vad vi har kunnat erbjuda i kurser och föreläsningar samt 

instruktörsutbildningar.  

I början på året hade vi vidareutbildning för instruktörer och medhjälpare på klubben som 

var mycket uppskattad.   

Under våren genomfördes en instruktörsutbildning för blivande SBK-instruktörer på klubben 

under nästan tre månader.  Det var sex stycken deltagare, fyra stycken från vår klubb, en 

stycken från Alingsås brukshundklubb och en stycken från Kungälvs brukshundklubb.  Alla 

blev examinerade och därmed godkända SBK-instruktörer.  

Kursmässigt var det trögare under våren. Vi kunde erbjuda ett fåtal kurser som inte hade 

fullt med deltagare – undantag rallylydnad som det var stor efterfrågan på. Däremot under 

sommaren och hösten kunde vi erbjuda ett antal kurser som det var stor efterfrågan på.  

För att få fler instruktörer att ha kurser bestämdes det på ett medlemsmöte i september att 

vi ska erbjuda de som har kurser arvode. Eftersom vi är en ideell förening förväntas man att 

ställa upp nästan gratis men fler och fler klubbar runt om i Sverige inför arvode för sina 

instruktörer för att locka dem att ha kurser. Vi hoppas det kan vara en väg att gå för att 

kunna erbjuda fler kurser samt att den kompetens och erfarenhet som finns på klubben 

kommer andra till dels.  

Under året har vi haft två stycken instruktörsmöten där vi bl.a. har diskuterat kursutbud och 

hur vi ska få instruktörer att vilja ha kurs.  

 

 

Nedan redovisas vad vi har erbjudit under året i kurser, prova på dag samt föreläsningar. 
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Kurs Antal stycken under året 

Valpkurs 3 

Allmänlydnadskurs 3 

Rallylydnad nybörjare 1 

Rallylydnad fortsättning 1 

Rallylydnad avancerad 1 

Rallylydnad mästarklass 1 

Ringträning 1 

Agility grundkurs 2 

Agility fortsättning 1 

Vardagslydnad 1 

Draghundskurs 1 

Specialsök 1 1 

Brukslydnad appell-/lägre  2 

Koncentration och stadga 

med störning 

2 

 

Prova på dag  Antal stycken under året 

IPO-R 1 

Patrull/tjänstehund 1 

 

Föreläsningar Antal stycken under året 

Hundars mentalitet och MH 1 

Spår  1 

Koncentration och stadga 2 

 

Verksamhetsplan 2023 

Utbildningssektorn kommer fortsätta att arbeta med att få till ett bra utbud av kurser. En 

viktig fråga att arbeta med är vilka kurser vi ska erbjuda – ska vi ha en inriktning? Som klubb 

kan vi inte erbjuda allt då vi inte har instruktörer till det. Att utbilda instruktörer och 

medhjälpare är ett annat viktigt arbete att fortsätta med.  

 
Nedan redovisas vilka kurser, prova på dag samt föreläsningar som är bestämda hittills under 

2023. Fler kurser kommer att komma löpande när instruktörer har möjlighet att ha kurs. 
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Kurs 

Valpkurs 

Rallylydnad nybörjare 

Rallylydnad fortsättning 

Brukslydnad appell-/lägreklass 

Agility grund 

Specialsök 1 

Kryp (temakurs) 

Fjärrdirigering (temakurs) 

BH-prov 

 

Prova på dag 

Bruks 

IPO-R 

 

Föreläsning 

HLR för hund 

Friskvård 

Ledarskap/styrövningar 
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Tävlingssektorn 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Vi har under året genomfört många tävlingar med många deltagare och mycket goda 

resultat. 

Tyvärr fick vi ställa in två tävlingar, en IPO-R där det var för få anmälda samt en söktävling 

där vi inte hade någon ansvarig. 

På Bruks-SM hade vi en representant i Sök – Malou Åhman, grattis till det! 

I år har tävlingssektorn utökats med agility som haft flera inofficiella tävlingar, de har varit 

väldigt välarrangerade, omtyckta och välbesökta. De har tyvärr inte kunnat genomföra några 

officiella då vår hinderpark inte klarar de kraven. 2 blåbärstävlingar (46 respektive 44 starter) 

1 blåbärs- och björnbärstävling (110 starter). Vi har även haft några möten för spårgruppen 

och spånat om hur vi kan förbättra verksamheten till nästa år. Vi tackar alla som ställt upp 

och gjort våra tävlingar möjliga. Vi har fått många fina komplimanger från deltagare för bra 

genomförda tävlingar. Hoppas vi kan fortsätta Lerums BK på tävlingskartan även framöver.  

 

Tävlingsgren  Månad Datum Antal tävlande 

IPO-R RH-FL 
(klass A,B,V) 

mars 26 
4 
 

IPO-R mars  27 inställd 

Spår och sök 
(appell) 

april 9 11 

Spår (elit) april 24 11 

Svenskskydd 
(lkl, hkl, ekl) 

maj 7 6 

Rallylydnad (nyb) maj 11 58 

Lydnad 
(startklass och kl1) 

maj 14 12 

Sök (lkl,hkl,ekl) juni 11 13 

Boxerklubben SM augusti 14 10 

Rallylydnad (F,M) september 4 84 

Spår (lkl och hkl) september 10 10 

IGP (BH,1-3) september 17 5 

Lydnad 
(startklass och kl1) 

oktober 8 31 

Sök ( lkl,hkl,ekl) oktober 15 inställd 
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Verksamhetsplan 2023 
Vi planerar för ett aktivt tävlingsår men något mer begränsat än tidigare år. Vi behöver 

arbeta med att få fler att engagera sig som funktionärer för att kunna arrangera de tävlingar 

vi vill. Vi kommer även kunna komplettera med fler tävlingar under hösten om vi vill. 

Ambitionen är att vår agility ska kunna ordna officiella tävlingar nästa år men hinderparken 

behöver uppdateras, vilket vi delvis har fått sponsorer till och de kommer att ordna en del 

inofficiella tävlingar för att finansiera det. 

Tävlingsgren Månad Datum 

Appell spår och sök April 9 

Elit spår April 22 

Elit sök April 23 

Rally (mästare) April 24 

Skydd (Lkl-ekl) Maj 6 

Rally (nybörjare) Maj 10 

Lydnad (starkl, kl1) Maj 14 

Rally (avancerad) Juni 14 

Rally (fortsättning) Augusti 30 

IGP (BH, kl1-3) September 16 

Lydnad (start, kl1) Oktober 21 
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Trivselsektorn 

 

Verksamhetsberättelse 2022 
Vi har under året 2022 hjälpt till att bemanna köket på årets tävlingar och några MH. Fixat så 
det finns grejer i stugan. 
 
Vår funktionärsmiddag/uppstartsmiddag bestämde vi att ha den 20 januari 2023 . Julgranen 
kom upp i jul med hjälp av pensionärsgänget, tackar och bockar. Vi tackar alla, som på något 
sätt, har hjälpt till under året. 
 

Verksamhetsplan 2023 
Funktionärsmiddag eller snarare en uppstartsmiddag för 2023 blir 20 januari. Planer på att 

fixa till hyllor och skåp både i förrådet och i köket, för bättre förvaring är påbörjad och 

kommer försättas med. 

Fixa köket vid tävlingar och MH kommer att göras. 

Trivsel önskar tillökning om man skall bemanna allt. Vi behöver som sagt förstärkning i 

denna sektor, så kan du hjälpa till någon gång eller bidra på något annat sätt är du/ni 

hjärtligt välkomna! 
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RUS-sektorn 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Under året har 6st MH genomfört (totalt 48 hundar). 

Sektorn har haft ett flertal sammanträden under 2022 för att planera verksamheten. 

Efter varje genomfört MH har en kort avstämning genomförts för att diskutera hur 

genomförandet har fortlöpt samt om något behövt justeras. 

Sektorn består i dagsläget av 10 personer. 

• 1 beskrivare 

• 2 testledare 

• 7 figuranter 

Verksamhetsplan 2023 

Mentalbeskrivning 

Under 2023 planers det för 6st Mentalbeskrivningar. 

 

Mentaltest 

RUS -sektorn övervakar den centrala diskussionen om vilken version av MT som kommer att 

gälla framöver. När detta är klargjort kommer RUS.sektorn avgöra om MT kan ske inom 

klubbens regi med tanke på personaltillgång etc. 

 

Fortbildning 

Under året kommer det finnas möjlighet till utbildning för både Testledare och Figurant. 

Klubben har nominerat en person för figurantutbildning och en person för 

testledarutbildning. Utbildning sker i distriktets regi. 

 

Övrigt 

Kontinuerligt underhåll av MH-bana.  
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Ungdomssektorn 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Under året som gått så har en ungdomssektion inom Lerums brukshundsklubb börjat ta 

form. Vi är i dagsläget cirka 10 aktiva medlemmar och har haft några träffar där vi tränat 

agility, testat på rallylydnad och NoseWork, promenerat längs med Säveån med avslutande 

fika på garveriet i Floda, åkt och badat med hundarna vid Uspen samt fått prova på lite olika 

aktiviteter som medlemmar i klubben har hjälpt till och anordna för oss. Det hela har varit 

mycket uppskattat av de som deltagit och vi ser fram emot ett nytt år med fler träffar och 

aktiviteter! 

Verksamhetsplan 2023 

Under 2023 önskar vi kunna genomföra fler prova på aktiviteter, anordna tematräningar, 

kanske någon tävlingsträning samt aktiviteter utan hundarna också så som filmkvällar och 

dylikt. Målet är att ha träffar ungefär varannan vecka och när dessa kommer att ske kommer 

vi att rösta om för att så många som möjligt ska ha möjlighet att närvara då många av oss 

inte har bestämda scheman vad gäller jobb och skola.  

För detta har en Facebookgrupp skapats som vi kommer dela på klubbens Facebooksida för 

att fler ska hitta till oss. 
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Övriga intresseområden 
Utställningskommittén 

Årets inofficiella utställning genomfördes söndagen den 15 maj 2022. 

Ca 20-talet frivilliga medlemmar hjälpte till med olika uppgifter innan, under och efter 

utställningen. Tyngsta arbetet kan nog sägas vara katalogskrivningen och övrig planering. 

Utställningssektorn har genomfört ett flertal planeringsmöten under året. 

196 hundar var anmälda och vi genomförde utställningen i tre utställningsringar. Hundar 

från fyra månaders ålder upp till veteraner över åtta år deltog. Domare var Carina 

Johansson, Jimmie Lundgren och Annica Sandberg. 

Huvudsponsor var även i år Doggy, dessutom fick vi många fina priser från olika sponsorer. Vi 

hade loppis, lotterier och försäljning av div fika. Dessutom hade vi flera montrar samt en 

fotograf som fotade åt såväl klubben som åt utställare. 

Ekonomisk redogörelse kommer i kassörens rapport, men vi kan notera att utställningen gav 

en vinst på ca 28.500 kr. 

Arbetet med nästa årsutställning har påbörjats och vi planerar att genomföra 2023 års 

utställning lördagen den 13 maj. 

 

Information och teknik (IT) 

Under 2022 har en grupp bestående av Anita Skoglund, Stig Olsson, Mats Ackberger och Olle 

Bergström ersatt den gamla hemsidan och skapat en ny, vilken överlämnades till klubben 

under första halvan av året att förvaltas av styrelsen. 

Hemsidan ligger fortsatt ”hostad” av Loopia. 

Inga direkta kostnader för bytet av hemsida har belastat klubben. 

Den fortsatta utvecklingen sker på uppdrag av styrelsen och kanaliseras via ”IT-sektorn”. 

Underhåll av information och ”städning” av sidor, formulär mm måste ske av ansvariga inom 

respektive verksamhetssektor. För det ändamålet behöver fler i klubben engageras och 

utbildas i hur hemsidan fungerar och därefter få lämplig behörighet i systemet. Detta ska ske 

på uppdrag av styrelsen. 

Under 2022 har klubbens dator uppgraderats både vad gäller hårdvara och mjukvara, dvs 

Windows-systemet och de applikationer som används. 

Datorn kräver numera inloggning och de personer, företrädesvis tävlingssekreterare, har 

erhållit inloggningsuppgifter. Skälet till detta är att det tidigare förekommit ”fixningar” och 

uppdateringar vilka tidvis orsakat problem när dator behövts vid tävlingar och prov. 
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Under 2022 har klubben wiFi fått ny inloggning. Detta för att förhindra att icke behöriga 

utnyttjar klubben internetanslutning. Internetanslutningen är begränsad i hur mycket trafik 

som tillåt under varje månad och historiskt har denna pott vid flera tillfällen tagit slut, vilket 

skapat problem fr sekreterarna vid tävlingar och prov. 

IT-sektorn har också sett över och förstärkt IT-säkerheten både lokalt och på hemsidan. 

Vi har också ersatt klubbens skrivare med en av betydligt större kapacitet. Denna 

skrivare/kopiator/scanner har bibringats klubben utan någon kostnad. Av de äldre skrivarna 

har alla skrivare med endast svart-vit förmåga utrangerats och den tidigare färgskrivare har 

sparats som reserv. 

Planer för 2023 

• Vi planerar för fortsatt utveckling av hemsidan där någon form av ”webshop” ligger 

högt på prioritetslistan. Det är en fråga om teknik och kostnader där beslut måste tas 

av styrelsen. 

• Fortsatt underhåll av dator, skrivare och WiFi kommer att ske löpande. 

• IT-sektorn kommer också att ansvara för att förbrukningsmaterial som papper för 

utskrift och kopiering samt toner till skrivare finns i tillräcklig omfattning. 

 

Agility 
Agilityaktiviteter 2022 

• 2 grundkurser  

• 1 fortsättningskurs  

• 2 blåbärstävlingar (46 respektive 44 starter), café på den ena tävlingen 

• 1 blåbärs- och björnbärstävling (110 starter), café med grill 
  

Planer för 2023 

Vi har självklart för avsikt att göra (minst!) lika mycket nästa år som i år. Vi har precis haft ett 

planeringsmöte där fokus var på hur vi organiserar oss, snarare än exakt vad vi vill göra. Vi 

har därför skapat en grupp med fem personer som vi kallar "träningsgruppen" och en grupp 

med fyra andra personer som vi kallar "kurs- och tävlingsgruppen". Våra detaljerade 

aktiviteter kommer arbetas fram i grupperna under vintern. Notera att jag inte är en av de 

personerna som ingår i de grupperna utan det är 9 andra (apropå risken som lyfts avseende 

personberoende). Jag ser att min roll blir att stötta grupperna samt agera kontaktperson. Vi 

fyller gärna på grupperna om/när det kommer fler engagerade personer längre fram! En 

preliminär plan från grupperna ser än så länge ut så här för kommande år: 
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• En grund- och en fortsättningskurs april-maj. Eventuell kurs efter sommaren också 

(aug-sept) men vill känna på hur efterfrågan ser ut. 

• Dags- eller helgkurs/er med extern instruktör, ex fokus kontaktfält eller handling 

• Inofficiella tävlingar, preliminärt 3 under våren (en per månad april-juni) där en ny 

tanke från tävlingsgruppen är att utveckla ett "cup-tänk" där man får typ poäng per 

tävling som man deltar i. Beroende på intresset att delta på våra tävlingar kommer vi 

även ha motsvarande tävlingar under tidig höst. 

• Eventuellt ha onlinetävling där man får en bana att köra på sin egen hemmaplan och 

man filmar sig själv, lägger upp i sluten grupp på Facebook.  

• Utveckla öppen träning typ lördagsbana eller motsvarande, eventuellt också på 

veckodag 

• Träningscirklar på olika nivåer, klass 1-3 

• Eventuell vinterträning i ridhus eller hall (nästa säsong) 

• "Invigningsaktivitet" för att uppmärksamma nya hinder  

• Utveckla kommunikationen med andra hundsporter på klubben, ex avseende 

användning av inhägnaden, hur vi kan samarbeta när det är tävlingar/MH osv.   
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Balans- och resultaträkning 2022 

Resultaträkning 
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Balansräkning 
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Revisionsberättelse 
Vi inväntar revisorerna och presenterar revisionsberättelsen under mötet.   
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Budgetförslag 2023 
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Valberedningens förslag 
Inga övriga förslag har inkommit till valberedningen eller styrelsen.  

Förslag till styrelse 
Verksamhetsåret 2023 

Ordförande Nyval 1 år Sten Malmroth 

Vice ordförande Fyllnadsval 1 år Anne-Marie Folkesson 

Kassör Omval 2 år Yvonne Edlund 

Ledamot 2 Nyval 2 år Molly Schmidt 

Ledamot 3 Nyval 2 år Bengt Eliasson 

Suppleant 1 Fyllnadsval 1 år Annika Lysell 

Suppleant 2 Nyval 2 år Henrik Thorsén 

 

Kvar i styrelsen (ett år till) 

Sekreterare Helen Christiansen 

Ledamot 1 Malin Paepke 

 

Förslag på revisorer 
Verksamhetsåret 2023 

Revisor 1 Omval 1 år Susanne Jonsson 

Revisor 2 Omval 1 år Anna-Lena Mellquist 

Suppleant 1 Omval 1 år Lena Eklund 

Suppleant 2 Omval 1 år Mikael Eriksson 

 

Förslag på valberedning 
Verksamhetsåret 2023 

Sammankallande Omval 1 år Marianne Möllstam 

Valberedning Omval 1 år Jenny Eriksson 

Valberedning Omval 2 år Vakant 

 

Valberedningen föreslår att representanter till distriktet utses av styrelsen. 

 

 


