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DAGORDNING  
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesordförande  
4. Styrelsens anmälan om protokollförare 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 
7. Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst (kallelse skickad till samtliga medlemmar) 
8. Fastställande av dagordningen 
9. Genomgång av: 

• Styrelsens och kommittéers verksamhetsberättelse från 2016 

• Balans- och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för 2016 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 

förlust.  
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

• Verksamhetsplan för 2017 

• Budget för 2017 samt rambudget för 2018 

• Medlemsavgift enligt § 4 för 2018 

• Andra ärenden och eventuella motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan 
ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.  

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
15. Val av styrelse enligt § 8 moment 1  

• Ordförande - Omval/nyval 1 år  

• Vice ordförande – Fyllnadsval 1 år 

• Kassör - Omval/nyval 2 år 
• Sekreterare - Sittande 

• Ledamot 1 – Sittande 

• Ledamot 2 – Omval/nyval 2 år 
• Ledamot 3 – Omval/nyval 2 år 

• Suppleant 1 – Omval/nyval 2 år  

• Suppleant 2 – Sittande 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 
17. Val av valberedning enligt §10 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
19. Styrelsen redovisar utsedda sektor- och kommittéledningar 
20. Premieringar 
21. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12. 
22. Nyvalde ordförandens punkt 
23. Årsmötets avslutande 
 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om  

årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
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För styrelse, sektorer och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb 

  



5/24 
 

STYRELSEN 

Styrelsen 2016: 
Michael Lindh, ordförande 
Helen Pihlgren, vice ordförande 
Jessica Hansson, kassör  
Anneli Davidsson, sekreterare 
Anna Rudensjö, ledamot 
Monica Vaihela Madsen, ledamot 
Staffan Liewendahl, ledamot 
Malin Nöjd, suppleant 
Marie Törnbrink, suppleant 

Året som gått 
Under 2016 har det startats en hemsidegrupp som har tagit in offerter och anlitat ett företag för 
att ta fram en ny hemsida. Den är nu nyligen lanserad och uppbyggnad pågår. Tanken är att alla 
kommittéer ska kunna vara med delaktiga och själva göra inlägg för att hålla sidan levande och 
intressant. 
 
Vildsvinsstängslet har monterats runt våra planer. 
 
GMBK har haft minst en representant på årets alla distriktsmöten. 
 
Planprojektet är nu nästan färdigställt. Återstår att vägen bakom stugan ska breddas, gruset på 
nya grusplan skall skrapas av och ersättas med ett bättre samt att yttre vägen skall återställas av 
Skogssällskapet. 
 
Under året har det hållits årsmöte och två medlemsmöten. 

Kort- och långsiktigt mål för kommande styrelser 
- Se över och uppdatera belöningspoängsystemet 
- Fortsatt uppdatering av klubbens policydokument och publicering av detta på hemsidan 
- Upprustning av klubbstuga 
- Se över möjlighet till inomhushall 

 
 
 
/Styrelsen 2016 
genom Anneli Davidsson 
2017-02-16 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

Utbildningskommittén 2016: Stina Andersson, Ann Edvinsson, Åsa Elgqvist-Lundgren, Anna 
Forsén, Malin Hedeberg, Erika Ljungberg , Sara Adolfsson samt under stora delar av året även 
Lotta Olson som avlösts av Ingrid Dahlqvist.  

Kursverksamheten 
Under året har vi genomfört 23 kurser. Kurserna har hållits inom grenarna rally, lydnad, bruks, 
agility och specialsök samt valpkurser och allmänlydnadskurser. För att kunna erbjuda 
allmänlydnad har vi året kontrakterat avtalsinstruktör Åsa Sjöberg på grund av brist på egna 
instruktörer som vill hålla denna typen av kurs. Vi har också erbjudit valpträffar under 
sommarmånaderna. Ett populärt inslag som samlade som mest 12 valpar av 11 raser. Kurserna 
har varierat från kvällskurser till helgkurser och vi har även arrangerat en grenöverskridande 
föreläsningskväll i ämnet tävlingspsykologi. Över 190 ekipage har utbildats via GMBK under året 
och vi har genom kursverksamheten fått minst 30 nya medlemmar.  
 
GMBK har också många flitiga träningsgrupper som rapporterar till Studiefrämjandet, som vi har 
ett fortsatt gott samarbete med. 

Instruktörsträffar 
Precis som under tidigare år har UK bjudit in samtliga aktiva instruktörer till två gemensamma 
möten. Under 2016 hölls ett möte på våren för att planera höstens kurser samt ett under hösten 
för att planera vårens kurser.  

Utbildning och inspiration under året 
I september höll GMBK i Studiefrämjandets Ledarskapsutbildning steg 1 och 6 
instruktörer/förtroendevalda deltog i utbildningen.  

Hundvård och friskvård 
Våra valp- och allmänlydnadskurser har erbjudits ett studiebesök på Husdjurshälsan för att 
bekanta sig med miljön på ett positivt sätt och få matnyttig information.  
 
Slutligen vill UK passa på att rikta ett stort TACK till alla instruktörer, hjälpinstruktörer och andra 
som hjälpt till med kursverksamhet och andra arrangemang under 2016 samt alla 
träningsgrupper som rapporterar till Studiefrämjandet!  
 
Göteborg 2017-01-24 
Utbildningskommittén genom Sara Adolfsson 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Under 2016 har följande tävlingar anordnats. 
I februari hölls en tvådagars lydnadstävling inomhus. Klass 1 – elit. Totalt 49 starter. 
2 april anordnade vi GMBK;s första IPO tävling. De blev tre starter, en i varje klass 1-3. 
7 och 8 maj hade vi som vanligt lägre och högre klass spår. 8 starter per klass. 
27 maj var det dags för lydnad, klass 1-elit. Totalt 19 ekipage. 
 
Även i år arrangerade vi vår Grand Prix tävling fredag till söndag 9 - 11 september. 
Fredagen inleddes med en lydnadstävling där totalt 51 ekipage deltog. 
Lördagen innehöll sök- och skyddstävling samt spår elit som anordnades båda dagarna. I spåret 
deltog 20 st per dag. Skyddet hade 22 deltagare i lägre, högre och elit. I söket deltog 22 st i alla tre 
klasserna. På söndagen var det dags för rapport med 9 deltagare fördelat på alla klasser. 
30 oktober hade vi så vår årliga appellklass som endast fick anmälningar i spåret. Dock väldigt 
många och totalt 10 kunde erbjudas plats. 
 
Säsongen avslutades som den började med en inomhustävling i lydnad alla klasser. Totalt 53 
startande fördelat på två dagar. 
 
Väl mött 
Tävlingskommittén 
 
Vid pennan 
Gerd Rosendahl 
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 

Många ekipage har varit ute och tävlat med fina resultat. 

Hösten 2016 arrangerades en avancerad klass-kurs och under vintern så har det hållits 
sekreterar- och skrivarutbildning. 

Rallylydnadskommittén kommer delta på MyDOG2017 och planerar även 5 tävlingsdagar under 
året. 
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SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN 
Agilitysektorn har under året bestått av Sara Adolfsson, Rosa 
Dellgran, Cia Dyrssen, Elin Fahlgren (sammankallande) Staffan 
Liewendahl Linda Olsson och Anna Rudensjö. Vi har ett gott 
samarbete och långa, trevliga möten inklusive middag 
hemma hos någon av medlemmarna. Kommittén har under 
året haft tio protokollförda möten samt kontinuerlig kontakt i 
en Facebookgrupp. Vi har också haft två medlemsmöten för 
agilityaktiva, ett på våren och ett på hösten. 

KURSER OCH UTBILDNINGAR 
Agilitykurser 

Tillsammans har klubbens aktiva agilityinstruktörer arrange-
rat fem kurser. Två för nybörjare, två fortsättningskurser och 
en mer tävlingsinriktad kurs. Nybörjarkurserna gav minst tio 
nya medlemmar. Alla kurser har varit populära och snabbt 
blivit fulltecknade. En av kurserna utökades från 10 till 18 
deltagare tack vare hjälpinstruktörer. 

Föreläsning om tävlingspsykologi 

Våga vara bäst när det gäller! Den 25 februari arrangerades, 
på agilitykommitténs initiativ, en kurs i tävlingspsykologi för 
alla medlemmar. Det var en inspirerande introduktion till det 
mentala tänket med Janne Lundgren och Åsa Elgqvist Lund-
gren. Deltagarna fick tips, tankar och metoder att använda sig 
av i tävlingssammanhang.  

Helgkurs med Annica Aller 

Den 14-15 maj bjöd vi in Annica Aller som tävlar på elitnivå i 
agility och har bland annat tagit SM-guld, deltagit i landslaget 
och representerat Sverige på VM. En grupp för klass 1 eki-
page och en grupp för klass 2-3. Tanken med kursen var att 
erbjuda etablerade förare utveckling. Kursen blev fullbokad 
och uppskattad. 

Studiecirkel 

Under april – juni anordnade vi en studiecirkel för klass 2-3 
ekipage. Temat var att "sätta nollan". Tolv deltagande eki-
page fick först en chans var på banan för att sedan dela upp 
resterande tid till att träna på klurigheterna. Deltagarna hade 
gemensamt ansvar för att leta upp och bygga lämpliga banor. 

Fysträning för agilityföraren 

Vi arrangerade också en grundkurs i fysträning för föraren 
(utan hund) för att bli bättre och kunna hålla längre på agili-
typlan! Kursen omfattade tre tillfällen i maj-juni.  

TÄVLINGAR 
Trippelchansen  

Under våren anordnades serietävlingen Trippelchansen för 
sjätte året i rad. Tävlingen som riktar sig både till nybörjare 
och mer etablerade, lockade ekipage från hela Västra di-
striktet. Vi hade 388 starter totalt. Tävlingen bestod av tre 
deltävlingar. Första omgången den 26/4 var det Agilityklass 
och hoppklass. Andra omgången den 9/5 var det Hoppklass 
och Gambler. Tredje omgången den 24/5 var det Agilityklass 
och Tunnelrace. Vinnare av Trippelchansen blev: 

 Jeanette Sahlsten och Zlatan (Small) 

 Gabriella Hennings och Elvis (Medium) 

 Carina Rydberg och Nova (Large) 

Junichansen  

Förra årets många kurser förde med sig flera nya agilityeki-
page. För att ge dessa nya medlemmar en chans att få tävla 
på hemmaplan ordnade vi kvällstävlingar i juni. Den första 
med dubbla hoppklasser den andra, en vecka senare, med 
dubbla agilityklasser. Totalt samlade systertävlingarna nästan 
400 starter. Den första tävlingskvällen kom var femte star-
tande från GMBK eller GHU och den andra var sjätte. Detta 
får väl ses som att satsningen föll väl ut. Flera av dessa har 
sen klättrat vidare i klasserna. Tävlingarna präglades av 
mycket god stäm-
ning. En intensiv 
knottattack bi-
drog till att delta-
garna sprang 
extra fort och att 
GMBK kunde visa 
omtänktsamhet 
genom att er-
bjuda fri tillgång 
till myggmedel ;) 

Lagchansen 

Den 1-2 oktober arrangerades Lagchansen med 24 tävlings-
klasser under två dagar. De tre domarna blåste igång över 
1 200 starter. Ekipage från hela Sverige deltog. Funktionärer i 
världsklass och planer som slapp regn bidrog till att göra 
tävlingen mycket lyckad. Totalsegrare i respektive storlek blev 
Team Småfotingar (S), Fyra tassar (M) och Vind i laget (L) 
Priserna var välfyllda kassar från våra många sponsorer. Täv-
lingsledare var Emelie Arlevik från Alingsås BK. Domare var 
Louise Eriksson, Tommy Hagström och Nils Lindqvist. Tävling-
en kördes på två banor och flöt på bra under hela helgen.  
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Klubbmästerskap  

Torsdagen den 8 de-
cember var det klubb-
mästerskap i agility på 
Anderssons gård i Fjärås. 
Samtliga intäkter från 
kvällen gick till Musik-
hjälpen. Klubbmästare i 
år blev: 

 Hanna Geterud och Iza (small) 

 Gabriella Hennings och Elvis (medium)  

 Rosa Dellgran och Lowa (large). 

Distriktsmästerskap  

Söndagen den 16 oktober gick DM i agility av stapeln i Tånga-
hallen, Vårgårda. GMBK ställde dels upp med fyra färgglada 
lag och dels flera tävlade individuellt. Det blev två brons till 
GMBK genom Tobias Sjöberg och Zlatan i small samt det gula 
laget med ekipagen Tobias Sjöberg och Zlatan, Andrea Ahn-
mark och Ylle, Hanna Geterud och Janis Joplin, Elin Fahlgren 
och Eden samt Rosa Dellgran och Buddy.  

Novemberrusket  

Namnet till trots var det fint novemberväder när vi ordnade 
denna uppskattade tävling 19 och 20 november i Tångahal-
len, Vårgårda. Årets upplaga var enbart för tävlande i klass 3, 
vilket var ett sätt att begränsa omfånget. I gengäld satsade vi 
på att erbjuda tre lopp per dag. Det resulterade i nästan 
1 800 starter under helgen. Långa dagar men hanterbart. 
Tävlingen samlar hela Sverige-eliten i sporten och är mycket 
uppskattad, inte minst för att man som tävlande kan bo inom 
området. Novemberrusket är förhållandevis dyr att genom-
föra då vi måste hyra hall. Det fordrar också extra ansträng-
ningar för att lösa funktionärsfrågan vilket också leder till 
högre kostnader än för en tävling på hemmaplan. 

SM 

Klubben hade flertalet deltagare representerade på SM i 
Växjö. Individuellt kvalade var Thobias Sjöberg med Qvicka 
(small), Jeanette Sahlsten med Zlatan (small), Elin Fahlgren 
med Freja och Stella (large) samt Emma Norberg med Molly 
och Lowa (large). Två lag kvalade med enbart GMBK-ekipage 
i: ZuperZtarz (small) och The Challengers (large). Därutöver 
tävlade fyra klubbkamrater i lag med kompisar från andra 
klubbar. Det blev tyvärr inga individuella pallplatser men 
många fina lagprestationer. Thobias Sjöberg med Qvicka tog 
guld tillsammans med sitt lag Veni Vedi Vici och ”All GMBK-
lagen” ZuperZtarz med ekipagen Hanna Carlsson med Iza, Kari 
Fredriksson med Uni, Jane Björk med Vegas samt Jeanette 
Sahlsten med Zlatan tog silver. Ett riktigt medaljregn för 
GMBK med andra ord! I largeklassen slutade The Challengers 

på en 6:e placering av 33 lag. I det laget tävlade Hanna Carls-
son med Janis Joplin och Meg, Rosa Dellgran med Lowa samt 
Staffan Liewendahl med Fam. 

ÖVRIGT 
Städdagar 

Agilitykommittén har verkat för att agilityaktiva har tagit 
ansvar på klubbens städ- och fixardagar. 

Årets Agilityhund 

Vi tog fram ett regelverk kring ”Årets Agilityhund”, nya ut-
märkelser för klubben. Mot slutet av året kunde man skicka 
in sina resultat och nominera sig själv och andra. Utdelning av 
utmärkelserna sker i samband med årsmötet. Kategorierna 
är: 

 Årets Agilityhund 

 Årets Rookie 

 Årets Trotjänare 

 Årets Diskborste 
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SPECIALSÖKSKOMMITTÉN 

Kommittén har bestått av  
Annica Johansson – sammankallande 
Malin Hedeberg  
Mia Tegbrant 
Erika Ljungberg 
Rosa Dellgran 
Malin Lundin 

Klubbens färskaste kommitté ☺ som startades i skiftet 2015/2016. 

Vi har haft två kurser under året med totalt 15 deltagare: en nybörjare under våren och en 
fortsättning i höstas. Vi har även haft ett tillfälle med tematräning i behållarsök där 18 deltog. 

I april hade vi en träningstävling i utomhussök och fordonssök, totalt deltog 14 stycken. I början 
av december hade vi en clear round i inomhussök och behållarsök, här deltog 25 ekipage. 

Vi har under året köpt in lite material som använts vid kurser, träningar och tävlingar.  
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PR-KOMMITTÉN 

Hemsidan 
Malin Hedeberg har haft hand om uppdatering av den tidigare hemsidan och lagt upp 
medlemsinformation på Facebook. 

Hanna Carlsson, Mårten Brisegård, Anna Rudensjö och Anneli Davidsson har ingått i 
”hemsidegruppen” och haft möten med företaget Sultan, som byggt upp den nya hemsidan. 
Mårten blir vår nya webbmaster. 

Guldtassen 
Guldtassen för 2015 gick till Eilert Larsson med motiveringarna: 
 

• En person som gjort mycket för klubben i det tysta under årens lopp men aldrig fått full 
uppmärksamhet för det. Det är dags nu! 

 

• En fixare av rang som alltid har klubbens bästa i fokus och gör otroligt mycket, både stort 
och smått. Du är guld värd! 

 

• När man än kommer till klubben, så möts man av denna snacksaliga och välkomnande 
kille. Han hugger i där så behövs, allt ifrån att hjälpa till med havererad bil till 
gräsklippning och tävlingar. 

 

• Bästa klubbkamraten som ALLTID är hjälpsam och välkomnande och har glimten i ögat :) 
 

• GMBK skulle inte vara det samma utan världens bästa Eilert! 

Klubbkläder: 
Monica Vaihela Madsen har ordnat med klubbtröjor. 
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STUGKOMMITTÉN 
Kommittén har under året startats upp igen består av Jonas Trydal, Michael Lind, Maria Carlunger, 
Magnus Svensson, Peter Sandberg, Dan Lund och Jessica Hansson. Jessica sitter som 
sammankallande.  
 
Stugan har under året haft två städdagar, en vår och en höst. Mycket blev gjort och uppslutningen 
var god och köket hjälpte till med lunch och fika.  
 
Gräsplanerna har stängslats in för att förhindra skadegörelse av vildsvinen. De två ”gamla” 
planerna stängslades in av Kungsbacka stängsel och den nya av medlemmarna själva under 
höstens städdag. 
 
Gräs har såtts på den nya planen.  
 
Vi har lagt asfaltskross på delar av grusvägen. 
 
Stugkommittén genom Jessica Hansson 
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KÖKSKOMMITTÉN 
Kökskommittén har bemannat alla tävlingar och totalt serverat ungefär 600 funktionärsmåltider 
under året. 
  
Kökskommittén genom Annika Ramstedt 
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GÖTEBORGS HUNDUNGDOM 
Klubben hade 2016-12-31 699 medlemmar varav 584 bidragsgrundande (6-25 år). 

Klubbens styrelse 2016 
Ordförande:  Johanna Karlsson  Ledamot:  Fannie Henriksson 
Sekreterare:  Amanda Andréasson Ledamot:  Malin Lundin 
Kassör:  Therese Matshede  Suppleant:  Emmelie Samuelsson 
Ledamot:  Martina Carlson  Suppleant:  Malin Nöjd 
Ledamot:  Lisa Nyqvist 

Styrelsemöten 
Klubben har under året haft 7 stycken styrelsemöten, ett årsmöte och ett konstituerande möte.  
Vi har haft möten på klubben eller på styrelsemedlemmarnas jobb. Mellan mötena har kommunikationen 
främst skett via mail och facebook. 

Revisorerna 
2016 års revisorer var Minna Hjelmqvist och Ros-Marie Dellgran.  

Valberedningen 
På årsmötet valde mötets medlemmar att styrelsen själva skulle vara valberedningen för år 2016, detta då 
ingen valberedning kunde utses bland mötets medlemmar.  

GMBK 
Vi har fortsatt vårt samarbete med GMBK. Vi har haft möte med dem angående anläggningsbidrag och 
klubbarnas samarbete.  
Samarbetet har fungerat bra mellan klubbarna och GHU ser fram emot ett bra samarbete även år 2017. 

Ekonomi 
År 2016 har varit ett lugnt år i Göteborgs hundungdom. Fokus har varit på öppna aktiviteter för våra 
medlemmar. Vi har bland annat arrangerat två familjedagar med möjlighet att prova på diverse hundsport 
så väl som uppskattade träningscirklar och öppen vinterträning inomhus för våra medlemmar. Göteborgs 
hundungdom har sammanlagt fått bidrag på 14 410 kr, från Studiefrämjandet och Sveriges Hundungdom. 
Klubben har under 2016 gått med vinst om 6 770 kr. För resultat och balansräkning se bilaga 2.  

Projektgrupper 
Göteborg Horse Show 
Klubben fick åter igen förtroende att genomföra en agilityuppvisning på Göteborg Horse Show. 
Uppvisningen var lyckad och både hundförare och funktionärer var nöjda med dagen. Med feedbacken från 
alla deltagare hoppas vi bli ännu bättre.  
My Dog 
På myDOG 2016 som gick av stapeln den 6 januari fick GHU hålla 2 uppvisningar i form av ett agilityrace. 
Resultatet blev mycket lyckat och både tävlande och publik verkade ha roligt och vara nöjda. Efteråt fick vi 
positiv feedback när vissa som hade sett uppvisningen kom och ställde frågor om GHU. GHU hade en monter 
som de stod i alla dagar och vi hade väldigt roligt och många kom och frågade om klubben. Både de som 
stod i montern och de som kom till montern har förhoppningsvis lärt sig mycket. 

Tävlingsekipage 
Vi är väldigt stolta över alla som har tävlat för oss under 2016. Oavsett vilken nivå eller gren ni tävlar i är ni 
alla lika viktiga! Hoppas ni känner er lika stolta som vi är över ert tävlingsår. Ingen nämnd, ingen 
glömd! 

Avslutningsvis... 
Vill styrelsen tacka för 2016!  Tack till alla som engagerat sig, med stora som små saker, ni är alla guld värda 
för klubben! Vi vill även tacka våra samarbetspartners för detta år! 
 
Vi hoppas att vi ses under 2017! 
Vid tangentbordet, 

Amanda Andreasson, sekreterare   
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 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3044  Kursavgifter  186 350,00  152 075,00
 3046  Försäljning litteratur  3 765,00  1 298,00
 3048  Tävlingsavgifter  344 680,00  331 470,00
 3050  Försäljning automater  0,00  2 044,00
 3051  Försäljning kiosk  61 518,47  52 491,43
 3052  Försäljn hundartiklar/kläder  68 403,00  0,00
 3053  Medlemsavgifter  118 670,00  118 580,00
 3057  Annonser  5 000,00  6 500,00
 3080  Studiefrämjandet bidrag  43 875,00  49 785,00
 3085  Uthyrning planer/stuga  9 150,00  3 825,00
 3090  Övriga intäkter  1 500,00  -980,00
 3091  Försäljning klubbkläder  0,00  37 798,50
 S:a Nettoomsättning  842 911,47  754 886,93

 S:a Rörelseintäkter mm  842 911,47  754 886,93

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp litteratur  -8 846,95  -15 263,95
 4020  Kurskostnader  -9 911,50  -6 589,96
 4021  Tävlingskostnader  -72 761,00  -25 217,79
 4022  Träningskostnader  -9 978,00  -9 420,00
 4028  Inköp kiosk  -72 218,69  -54 081,16
 4030  Inköp varuautomater  0,00  -2 411,00
 4033  Inköp kök UK  0,00  -208,45
 4052  Inköp priser  -10 458,45  -33 549,40
 4055  Inköp kläder mm  -78 701,00  -56 822,00
 4610  Arvoden och ersättningar  -46 724,55  -40 039,09
 4620  Utbetalning av belöningspoäng  0,00  -4 375,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -309 600,14  -247 977,80

 Bruttovinst  533 311,33  506 909,13

 Övriga externa kostnader
 5040  Hyra inventarier  -2 500,00  0,00
 5050  Fastighetskostnader  -1 437,00  -6 200,00
 5052  Arrendeavgift Mölndals Stad  -2 525,00  0,00
 5090  Övriga lokalkostnader  -7 667,90  -8 000,00
 5100  Renhållning/städning/vinterväghållning/diken mm  -35 328,85  -26 191,75
 5120  Elkostnader  -51 012,00  -45 899,00
 5360  Bensin/fotogen/olja  -2 660,60  -1 604,34
 5410  Förbrukningsinventarier  -40 579,36  -22 953,92
 5460  Förbrukningsmaterial  -14 022,31  -14 854,33
 5480  Kontorsmaterial/trycksaker  -4 841,80  -2 166,65
 5510  Rep/underhåll maskiner/inv  -2 476,75  -8 477,90
 5511  Kostnader varuautomater  -2 444,00  -5 479,00
 5520  Rep/underhåll fastighet/väg  -43 334,87  -7 922,55
 5521  Reparation/underhåll planer  -34 001,50  -32 668,00
 5690  Kostnader transportmedel  0,00  -420,00
 5910  Kostnader för hemsida  -37 500,00  0,00
 6200  Telefon  -4 677,00  -2 160,00
 6201  Porto/frankering/postbox  -4 630,50  -6 686,69
 6210  Internet  -4 708,50  -5 503,00
 6310  Försäkringspremier  -28 647,00  -27 963,00
 6311  Traktorförsäkring  -855,00  -549,00
 6530  Kostnader för redovisning  -11 750,00  -9 000,00
 6570  Bankkostnader  -4 219,00  -5 152,00
 6600  Kostnad hedersmedlemmar  -360,00  -350,00
 6610  Stambokf.avgifter SBK  -36 795,00  -96 995,00
 6611  Medl.avgifter SBK  -9 010,00  -10 570,00
 6620  Premieringar, gåvor  -14 451,56  -4 784,20
 6900  Festkostnader  0,00  -10 000,00
 6901  Medlemsträffar  -5 052,33  -4 708,05
 6910  SM-kostnader  -16 280,45  -9 423,11
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 6990  Övriga kostnader  -102,41  -875,00
 S:a Övriga externa kostnader  -423 870,69  -377 556,49

 Personalkostnader
 7610  Utbildning  -14 124,00  -38 025,00
 7620  Instruktörskostnader  -20 250,00  -11 644,34
 7690  Funktionärskostnader  -1 878,00  0,00
 S:a Personalkostnader  -36 252,00  -49 669,34

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -769 722,83  -675 203,63

 Rörelseresultat före avskrivningar  73 188,64  79 683,30

 Avskrivningar
 7820  Avskr Appellplaner  -3 021,00  -4 901,00
 7821  Avskrivning stuga  -9 644,00  -9 644,00
 7830  Avskrivning maskiner/inv  -10 000,00  -10 000,00
 7850  Avskrivning renovering planer  -26 024,00  -26 024,00
 7860  Avskrivning vildsvinsstängsel  -10 000,00  0,00
 S:a Avskrivningar  -58 689,00  -50 569,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  14 499,64  29 114,30

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  14 499,64  29 114,30

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  14 499,64  29 114,30

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  14 499,64  29 114,30

 Resultat före skatt  14 499,64  29 114,30

 Beräknat resultat  14 499,64  29 114,30

 8999  Årets resultat  -14 499,64  -29 114,30
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 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Stuga/förråd  482 238,00  0,00  482 238,00
 1119  Avskr stuga/förråd  -423 634,00  -9 644,00  -433 278,00
 1130  Mark  14 000,00  0,00  14 000,00
 1150  Appellplaner  122 545,00  0,00  122 545,00
 1159  Avskr Apellplaner  -119 524,00  -3 021,00  -122 545,00
 1160  Vildsvinsstängsel  0,00  100 000,00  100 000,00
 1169  Avskrivn Vildsvinsstängsel  0,00  -10 000,00  -10 000,00
 1170  Renovering planer 2013  260 243,00  0,00  260 243,00
 1179  Avskr Renovering planer  -78 072,00  -26 024,00  -104 096,00
 1190  Belysning planer  27 087,00  0,00  27 087,00
 1199  Avskr belysning planer  -27 087,00  0,00  -27 087,00
 1210  Maskiner och inventarier  462 093,00  0,00  462 093,00
 1219  Avskr maskiner/inventarier  -451 508,00  -10 000,00  -461 508,00
 1220  Agilityhinder  4 369,00  0,00  4 369,00
 1229  Avskr agilityhinder  -4 369,00  0,00  -4 369,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  268 381,00  41 311,00  309 692,00

 S:a Anläggningstillgångar  268 381,00  41 311,00  309 692,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1400  Lager klubbkläder  2 700,00  0,00  2 700,00
 S:a Varulager mm  2 700,00  0,00  2 700,00

 Fordringar
 1510  Kundfordringar  0,00  1 845,00  1 845,00
 S:a Fordringar  0,00  1 845,00  1 845,00

 Kassa och bank
 1911  Kassa Kök  1 253,00  895,00  2 148,00
 1917  Kassa Tävling  -60,00  60,00  0,00
 1920  Postgiro 423401-9 Övrigt  188 087,08  -188 087,08  0,00
 1921  Postgiro 240229-5 Tävling  57 195,87  -57 195,87  0,00
 1930  SHB 629 872 678  38 025,42  213 001,59  251 027,01
 1931  SHB 324 823 002 Renoveringskonto  10 000,00  -3 000,00  7 000,00
 1932  SHB 943 697 778  0,00  5 670,00  5 670,00
 S:a Kassa och bank  294 501,37  -28 656,36  265 845,01

 S:a Omsättningstillgångar  297 201,37  -26 811,36  270 390,01

 S:A TILLGÅNGAR  565 582,37  14 499,64  580 082,01

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -432 968,07  -29 114,30  -462 082,37
 2019  Årets resultat  -29 114,30  14 614,66  -14 499,64
 S:a Eget kapital  -462 082,37  -14 499,64  -476 582,01

 Långfristiga skulder
 2350  Långfr lån Mölndals kommun  -100 000,00  0,00  -100 000,00
 2390  Nyckeldepositioner  -3 500,00  0,00  -3 500,00
 S:a Långfristiga skulder  -103 500,00  0,00  -103 500,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -565 582,37  -14 499,64  -580 082,01

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Se bilaga  
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VERKSAMHETSPLAN 
 

• Två medlemsmöten under 2017 + årsmöte 2018  
• Kurser i form av hundägarutbildningar, funktionärsutbildningar m.m. kommer att  

anordnas lika tidigare.  
Målsättning med fler bruksinriktade kurser. 

• Utbildningssektorn planerar föreläsningar etc. för instruktörer och aktiva medlemmar under 
året.  

• Tävlingar under 2017: 

April: 
8:e Rally M 
22:a BH, IPO 1-3 

Maj: 
6:e Spår Högre 
7:e Spår Lägre 
26:e Lydnad Start, 1-3 
27:e Lydnad 3 
 Rapport Lägre-Elit 

Juni: 
17:e Grand Rally: N+A 
18:e Grand Rally: F+M 

Augusti: 
31:a Rally N 

September: 
1:a Rally F+A 
8:e Grand Prix: Lydnad Start, 1-3 
9:e Sök Lägre-Elit 
 Skydd Lägre-Elit 
 Spår Elit 
10:e Rapport Lägre-Elit 
 Spår Elit 

Oktober: 
7:e BH, IPO 1-3 
21:a Rapport Appell 
 Spår Appell 
 Sök Appell 

November  
25:e Lydnad Start-1 
26:e Lydnad 2-3 
 

• Även agilitytävlingar är inbokade under 2017 (se Agilitysektorns plan på nästa sida). 
• Öppna träningar på onsdagar för alla medlemmar. 

 
 

Från alla medlemmar - såväl styrelse, kommittéer/sektorer som övriga – tas idéer, 

synpunkter och förslag tacksamt emot, för att kunna uppfylla denna verksamhetsplan 

på ett så bra sätt som möjligt! 
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VERKSAMHETSPLAN, AGILITYKOMMITTÉN 
Agilitykommittén kommer under 2017 att bestå av Sara Adolfsson (sammankallande), Cia 
Dyrssen, Linda Olsson, Rosa Dellgran, Elin Fahlgren, Staffan Liewendahl och Anna Rudensjö.  

Trippelchansen 
Kommittén planerar att under våren för sjunde året i rad arrangera Trippelchansen. Vi planerar 
att lägga tävlingsdatumen för april och maj.  

Junichansen klass 1 och/eller 2 – officiell tävling 
Under juni månad planerar vi att genomföra två stycken officiella kvällstävlingar – i klass 1 
och/eller klass 2 på klubben. Vi har ett stort antal nya tävlande och syftet är att ge klubbens 
ekipage möjlighet att tävla på hemmaplan.  

Lagchansen – officiell tävling 
I år planerar vi Lagchansen igen, den här gången kommer tävlingen äga rum på klubben i 23-24 
sept. En tvådagars tävling med dubbla klasser, som tidigare år lockat en stor skara lagtävlande 
från hela Sverige.  

Novemberrusket – officiell tävling 
Vi kommer även att arrangera Novemberrusket i Vårgårda igen, den 18-19 november. 
Novemberrusket är en tvådagars klass 3-tävling som lockar agilityeliten från hela Norden. 

SM 
Klubben kommer att representeras av ekipage på SM i agility i Östersund både i lag samt 
individuellt.  

DM 
Målet är att anmäla lag till DM 2017 som går i mitten av oktober i Vårgårda även i år. Vi 
uppmuntrar våra medlemmar att även delta individuellt. 

KM 
Kommittén har som mål att uppmuntra agilityaktiva att delta i ett klubbgemensamt / 
grenöverskridande KM.  

Tävlingsledarutbildning 
Kommittén har som plan att arrangera tävlingsledarutbildning en helg under året. Det är en 
utbildning för att kunna hålla tävlingar för klubben. Idag har vi bara två tävlingsledare i agility. 
Om vi inte får fullbelagt med platser från GMBK bjuder vi in andra från närliggande klubbar. 

Instruktörsutbildning 
Kommittén har som plan att skicka ett par medlemmar på A1-utbildning (grundutbildning för 
agilityinstruktörer). Kommittén undersöker möjlighet att anordna A2 två helger under året. Det är 
en vidareutbildning för agilityinstruktörer. Om vi inte får fullbelagt med platser från GMBK bjuder 
vi in andra från närliggande klubbar. 

Kurser  

• Planen är att hålla minst två nybörjarkurser och en fortsättningskurs under året. 

• Helgkurs med den externa instruktören Heidi Penttilää planeras under en helg i februari.  

• Planen är också att arrangera temakvällar och workshops. 

Städveckor 
Agilitykommittén kommer fortsätta att verka för att agilityaktiva hjälper till under städveckor och 
städdagar på klubben. 
/Agilitykommittén 
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BUDGET 
Se bilaga 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Styrelsen 2017 
Ordförande  Michael Lindh omval 1 år 
Vice ordförande Annika Hansson fyllnadsval 1 år 
Kassör  Anna-Karin Gustafsson nyval 2 år 
Sekreterare  Anneli Davidsson 1 år kvar 
Ledamot 1  Anna Rudensjö 1 år kvar 
Ledamot 2  Andrea Ahnmark nyval 2 år 
Ledamot 3   Staffan Liewendahl  omval 2 år 
Suppleant 1  Shadya Malmquist nyval 2 år 
Suppleant 2   Marie Törnbrink  1 år kvar 

Revisorer 
Annica Johansson    omval 1 år   
Karin Skyllerström   omval 1 år  

Revisorssuppleanter 
Ingela Strandéus   omval 1 år   
Malin Hedeberg   omval 1 år   

Förslag till Valberedningen 
Sammankallande vald på 1 år  Helen Pihlgren 
Ledamot vald på 1 år   Helen Liewendahl 
Ledamot vald på 2 år   Linda Andreasson (1 år kvar) 
 

 

 

 
 
 
Signaturer för omedelbar justering: 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Mötesordförande    Sekreterare 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Justeringsman 1   Justeringsman 2 
 
 
 
 
  


