Årsmöte Åstorps Brukshundklubb
2019-02-06

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av mötesordförande
4. Styrelsens anmälan av protokollförare
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Genomgång av 2018
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
b. Balans och resultaträkning för 2018
c. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst och förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a. Verksamhetsplan för 2019
b. Budget för 2019
c. Medlemsavgift för 2020
d. Andra ärenden/motioner som styrelsen bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
a. Verksamhetsplan för 2019
b. Budget för 2019
c. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår 2020
d. Andra ärenden/motioner som styrelsen bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi

13. Val av styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöring
a. Val av ordförande på 1 år 2019
b. Val av sekreterare – fyllnadsval på 1år 2019
c. Val av kassör på 2 år 2019-2020
d. Val av en ledamot på 2 år 2019-2020
e. Val av en ledamot fyllnadsval - 1 år 2018-2019
f. Val av en suppleant - fyllnadsval på 1 år 2019
g. Val av en suppleant – på 2 år 2019-2020
14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
a. Val av två revisorer för 2019
b. Val av två revisorssuppleanter för 2019
15. Val av valberedning
a. Val av en sammankallande ledamot för 2019
b. Val av en ledamot för 2019-2020
c. Val av en ledamot för 2019-2020
16. Beslut om omedelbar justering av punkt 13-15
17. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlas under punkt 12
18. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige samt val av distriktsombud, eller uppdra
till styrelsen att handha ärendet.
19. Avtackning och prisutdelning
20. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse 2018
Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning varit följande:
Ordförande:

Theresa Lindahl

V. Ordförande:

Jane Rosdahl

Sekreterare:

Mimmi Elving

Kassör:

Sandra Bengtsson

Ledamot:

Terese Svensson

Ledamot:

Ronja Hansson

Ledamot:

Sara Andersson

Suppleant:

Petra Johansson

Suppleant:

Christina Enoksson

Under verksamhetsåret har styrelsen utöver det konstituerande styrelsemötet haft 7 protokollförda
styrelsemöten.
Två protokollförda medlemsmöten har hållits.
Styrelsen har arbetat efter framtagen verksamhetsplanen för 2018

•

Fixardagar har arrangerats med i huvudsak löpande underhåll enligt plan.

•

Erbjudit klubbkläder till medlemmarna via hemsidan.

•

Hundägarutbildningar av ideella instruktörer och avtalsinsturktörer har hållits enligt
HUGs verksamhetsberättelse

•

Träningsgrupp för patrullhund har bildats

•

”ÅBK´s snabbaste hund” har arrangerats.

•

Hemsidan har uppdaterats löpande med årets händelser.

•

Nyhetsbrev har skickats ut till de medlemmar som så önskat under året.

•

Klubbens styrelse och arbetsgrupper har deltagit på distriktsmöten

•

Ett aktivt och väl fungerande kök där swish betlaing numera accepteras

•

Möjlighet för kursverksamhet samt ev. träning i skog och mark.

•

Regionmötet 2018 hölls på ÅBK

•

Erbjudit våra medlemmar inomhusträning

Theresa Lindahl Ordförande
------Verksamhetsberättelse för hundägarutbildningsgruppen 2018
HUG har under 2018 bestått av: Sara Andersson, Sofie Brodén, Mimmi Elfving och Anette Svensson
Verksamheten under 2018 kan sammanställas som följer:
Idellkurs:
Sara Andersson:
• 1 st Barnens dag
Avtalsinstruktör:
Theresa Lindahl
• 3st allmänlydnad 1 kurs
• 1st allmänlydnad 2 kurs
• 3st valpkurs
• 1st Allmänlydnad överallt kurs
• 1st Grundkurskurs
• 2st Nosework 1 kurs
Inhyrd instruktör:
Sofie Brodén
• 1st Tävlingslydnadskurs Valp 1 kurs
Heidi Ljungbeck
• 2st Tävlingslydnad
Arrangemang Åsa Jacobsson Workshop Bullet Journal 1 workshop
Arrangemang med gästinstruktör Siv Svendsen 2heldagar
Arrangemang med gästinstruktör Jenny Wibäck & Helene Lindström 2 heldag HEJ & YES! på plan.
Arrangemang med gästinstruktör Game On puppy- Jessica 1 kvällsföreläsning 1 heldag.
Satsningar för att inspirera och vidareutveckla instruktörerna:

HUG har fortsatt se över all rapportering till studiefrämjandet med målet att öka antalet rapporterade
timmar, genom ökad verksamhet, men även genom ökad information till träningsgrupper för att
// Anette Svensson, Sara Andersson, Sofie Brodén och Mimmi Elfving
------

Verksamhets berättelse köket 2018.
Köket har under året erbjudit ett begränsat utbud av kakor och godis, kaffe, läsk till
försäljning.
I första hand till kursverksamheten men även tillmedlemmar vid träning.
Köket har under året köpt in städ material som sopsäckar och rengöringsmedel.
Inga större investeringar är gjorda.
Gåvor till köket.
-Köket har under året mottagit godis och chips från schäferklubben. Kvar från schäferslaget
då de hyrde vår anläggning.
-En ny kaffekokare gåva från medlem.
-Livsmedel som användes vid försäljning vid externkurs då anläggningen var uthyrd. Gåva
från medlem.
Under året har också ett konto skapats hos OJ Åstorp. Där man handlar mot faktura. Mycket
bra då behöver ej köksansvarig ligga ute med pengar.
Mindre kontanter in i kontantkassan på klubben under året , men en del går väl in på swisch.
Musfällor gillrade och tömda så gott undertecknat hunnit.
// Monica Olsson

Verksamhetsplaner 2019
Styrelsen Verksamhetsplan 2019
Styrelsen kommer att arbeta mer med strukturer och korta beslutsvägar för att underlätta arbetet i
styrelsen och med klubben där förhoppningen är att informationen ska lättar nå fram till medlemmar
och andra som behöver ta del av den. Ledamöter kommer ha egna ansvars områden – istället för den
traditionella uppdelning i sektorer. Se nedanstående organistaions schema. Varje ansvarig ledamot
knyter några aktiva medlemmar till sig som är intresserade och vill utvecklas vidare.
Klubben kommer under året att utbilda en allmänlydnadsinstruktör och se om det finns intresse för fler
att utbilda sig vidare.
Klubben även starta ett bonusprogram där de som ideellt jobbar för klubben och håller kurser, som
hjälpare på kurs osv. ska kunna få poäng som sedan ska kunna tas ut i klubbkläder eller delbatlning av
en kurs på klubben.
Förslag på organisations schema från 2019 ( kan ändras en del inom)

Åstorps Brukshundklubb organisation
2019Ordförande Övergripande ansvar och organisation
Hemsida
Sociala medier
Kopplade resurser:
Kassör Löpande bokföring och budget
Nycklar
Kursanmälningar
SBK rapportering
Kopplade resurser:

Vice ordförande Löpande översikt
Kontaktperson utåt
Möten med SBK region etc.
Kopplade Resurser:
Sekreterare Mötesanteckningar
Kontakt med studiefrämjandet
Möten med SBK region etc.
Kopplade resurser:

Ledamot -

Ledamot -

Ledamot –

HUG – planera kurser & Inbjudningar
Inbjudningar
Boka ev. föreläsare
Kontakt
instruktörer/avtalsinstruktörer

Tävling/Utställning
Barometer/Diplom
Kontakt Träningsgrupper –
mark kurser
(Bokning mark/en ansvarig
per grupp som bokar själva)

Stuga
Planerna
Hålla i fixa dagar

Kopplade resurser:

Kopplade resurser:

Kopplade resurser:

Suppleant -

Suppleant -

Köket
”Trevlighet” stugan
Städlista

Events
Möte med SBK Region etc.

Kopplade resurser:

Kopplade resurser:

Instruktörer tar emot kursanmälningarna, lägger in alla uppgifter i ett dokument (kommer finnas
mall) som läggs upp i molnet där kassör prickar av vilka som betalat. Instruktör registrerar kursen,
deltagare och närvaro på studiefrämjandets webbplats.

Planerat mötesschema 2019
Styrelsemöte/konstituerande direkt efter årsmötet avslutande: 6/2 - 19.00
Styrelsemöte 6/3 - 19.00 Planera vårens kurser mm.
Styrelsemöte & Medlemsmöte 24/4 - 18.30/19.30
Styrelsemöte 22/5 - 19.00 Planering höstens kurser
Styrelsemöte 21/8 - 19.00
Styrelsemöte & Medlemsmöte 11/9 - 18.30/19.30
Styrelsemöte 23/10 – 19.00
Styrelsemöte 27/11 – 19.00 Planering vårens kurser // verksamhetsberättelser skrivits, budget etc.
Styrelsemöte 15/1 2020 – 19.00 Inför årsmöte mm
Årsmöte 5/2 2020 – 19.00
Events:
Åstorps snabbaste hund
Loppis
Två fixardagar sätts under årsmötet: En söndag em. 4 timmar man behöver inte vara där hela tiden.
Styrelsen sätter upp att göra lista inför detta på närmast liggandestyrelsemötet och planerar för dagen.
Ekonomi – se övergripande budget.

PR-info – Verksamhetsplan och budget 2019

Hemsidan
Hemsidan kommer fortsätta att uppdateras och utvecklas. Det ska vara lätt att hitta/navigera på den.
Det ska vara självklart för medlemmar att kolla hemsidan efter nyheter minst varje vecka!
Kostnad 2388kr/år för Din Studio, 120kr/år för .se, 1200kr/år för .com = ca 3708kr.
Vi har sex annonsörer på hemsidan á 500kr/år. Inkomst 3000kr.
Nyhetsbrev
Vi kommer att fortsätta med nyhetsbrevet under 2019. Vi har 6 annonsörer i nyhetsbreven á 500kr/år.
Inkomst 3000kr.
Kallelser till klubbens medlemsmöte behöver skickas ut till de medlemmar som ej angett mailadress.
Utgift ca 300kr.

Ekonomi
Totalt utgifter: ca 4000kr, Totalt inkomster: ca 6000kr
// Sara Andersson

Köket Verksamhetsplan 2019.
Köket kommer att hålla ett begränsat utbud av godis och kakor, läsk och kaffe. Köket kommer att
köpa in städmaterial. Köks ansvarig kommer att någon gång i månaden kolla musfällorna. Köket
önskar en dialog med utbildning sektorn angående kursernas starter, för att kunna rikta inköpen till
efterfrågan.

Valberedningens förslag till styrelse 2019
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Val av ordförande på 1 år 2019 – Theresa Lindahl
Val av sekreterare – fyllnadsval på 1år 2019 – Charlotte Nielsen
Val av kassör på 2 år 2019-2020 – Sandra Bengtsson
Val av en ledamot på 2 år 2019-2020 – Terese Svensson
Val av en ledamot fyllnadsval - 1 år 2019 – Anette Svensson
Val av en suppleant - fyllnadsval på 1 år 2019 – Monica Olsson
Val av en suppleant – på 2 år 2019-2020 – Jonny Dalkvist
Styrelsemedlem vald till 2020 som sitter kvar:
Vice ordförande– Jane Rosdahl
Ledamot – Ronja Hansson
Övriga val
Revisor – Kicki Sinclair, Carola Olsson
Revisor suppleant –
Valberedning – ordf. sammankallande 1 år – Kristina Håkansson (har ett år kvar)
Ledamot 2 år Ledamot fyllnadsval 1 år -

