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DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande
Styrelsens anmälan om protokollförare
Val av två justerare, tillika rösträknare
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2
Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordningen
Genomgång av:

10.

• Styrelsens och kommittéers verksamhetsberättelse från 2017
• Balans- och resultaträkning
• Revisorernas berättelse för 2017
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Genomgång av styrelsens förslag avseende:

11.
12.

•
•
•
•

13.
14.
15.

Verksamhetsplan för 2018
Budget för 2018 samt rambudget för 2019
Medlemsavgift enligt § 4 för 2019
Andra ärenden och eventuella motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan
ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Val av styrelse enligt § 8 moment 1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

• Ordförande - Omval/nyval 1 år
• Vice ordförande – Omval/nyval 2 år
• Kassör – Sittande
• Sekreterare – Omval/nyval 2 år
• Ledamot 1 – Omval/nyval 2 år
• Ledamot 2 – Sittande
• Ledamot 3 – Sittande
• Suppleant 1 – Sittande
• Suppleant 2 – Omval/nyval 2 år
Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9
Val av valberedning enligt §10
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Styrelsen redovisar utsedda sektor- och kommittéledningar
Premieringar
Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12.
Nyvalde ordförandens punkt
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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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
För styrelse och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb
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STYRELSEN
Styrelsen 2017:
Michael Lind, ordfö rande
Annika Hansson, vice ordfö rande
Anna-Karin Gustafsson, kassö r
Anneli Davidsson, sekreterare
Anna Rudensjö , ledamot
Andrea Ahnmark, ledamot
Staffan Liewendahl, ledamot
Shadya Malmquist, suppleant
Marie Törnbrink, suppleant
Året som gått
Under 2017 har styrelsen fortsatt arbetat med att uppdatera trivselregler samt policydokument för
klubben. Detta arbete fortsätter under 2018 och kommer att resultera i dokument som gör att alla
medlemmar ska känna sig trygga i vad som gäller. Styrelsen vill framförallt värna om GMBKs goda
anda och kamratskap – och att respekt och hänsyn är ledord på vår fina klubb. Dessa dokument
kommer att publiceras på hemsidan, på klubbens Facebookgrupp och även anslås i klubbstugan.
Möten
Under året har det, utöver årsmöte, hållits två medlemsmöten. Mötena har haft relativt god
uppslutning och en trevlig stämning.
GMBK har haft minst en representant på årets alla distriktsmöten.
Ekonomi
Vår kassör Anna-Karin Gustafsson har deltagit i utbildning i föreningsteknik.
Styrelsen har beviljat inköp av ny utrustning till klubben i form av nya datorer samt nya torkskåp.
Ett swish-konto har startats för klubbens räkning, för att minska kontanthanteringen. Sätt att göra
redovisningen smidigare pågår alltjämt. Även nya rutiner för redovisning av kvitton för egna utlägg
har skapats.
Ett bankkort har ordnats för att underlätta inköp av mat- och förbrukningsvaror.
Övrigt
Nya välkomst- och parkeringsskyltar har satts upp vid infarten.

/Styrelsen 2017
genom Anneli Davidsson
2018-01-19
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Utbildningskommittén 2017: Ann Edvinsson, Åsa Elgqvist-Lundgren, Anna Forsén, Malin Hedeberg,
Erika Ljungberg, Ingrid Dahlqvist och sammankallande Sara Adolfsson.
Kursverksamheten
Under året har ca 135 antal ekipage utbildad sig via 21 kurser på GMBK. Kurserna har varit både på
kvälls- och helgtid med en spridning i grenarna rally, lydnad, bruks, agility och specialsök samt
valpkurser och allmänlydnadskurser. För att kunna erbjuda allmänlydnad och valpkurs (grund) har vi
under året kontrakterat avtalsinstruktör Åsa Sjöberg. Vi har också denna sommar erbjudit valpträffar,
där klubbens aktiva från alla olika grenar hjälpts åt och tagit hand om olika träffar. Valpträffarna har
varit ett fortsatt populärt inslag på klubben och genererade i sin tur två fulla valpkurser under
höstterminen.
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 2017 hölls ett möte i juni för att planera höstens kurser samt ett i december för att planera
vårens kurser.
Utbildning under året
Under våren deltog tio förtroendevalda och instruktörer i en HLR-utbildning med hjärtstartare som
Studiefrämjandet höll på klubben.
Under 2017 har tre medlemmar utbildat sig i SBK:s grundmodul, Elin Larsson, Linda Olsson och Maria
Carlunger. En medlem går grundmodulsutbildning som avslutas i vår, Helene Nilsson. Två medlemmar
önskar fortsätta med allmänlydnadsutbildning men tyvärr har den inte erbjudits i distriktet under
hösten 2017.
Hemsidan
Utbildningskommittén har tagit in offert på att utveckla hemsidans shopfunktion för att fungera för
klubbens kurser. Utvecklingskostnaden beräknades till 19 000 kr. Den betallösning som hittats är
Paypal som tar en avgift om 2,85% per betalning. Utbildningskommittén rekommenderar att klubben
istället fortsätter med lösningen via Din Kurs tills vidare samt att kurssidan på hemsidan görs om till
en vanlig sida (ej shop) så att varje kurs kan läggas upp som en ny artikel.
Information om klubbens instruktörer har uppdaterats för att läggas upp på hemsidan.
Nya policys
Under 2017 tog styrelsen beslut om att ersätta instruktörers resor till och från klubben i samband med
kurs för klubbens medlemmar (styrelseprotokoll 20-9-2017).
Ett policydokument om anlitande av extern instruktör togs också fram och godkändes av styrelsen
(styrelseprotokoll 20-9-2017).
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 2017 samt alla träningsgrupper som
rapporterar till Studiefrämjandet!
Göteborg 2017-12-10
Utbildningskommittén genom Sara Adolfsson
2018-01-26
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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Stora TK 2017:
Magnus Svensson, Sammankallande
Annette Rydebrink, Bruks o Lydnadskommittéen
Annica Johansson, Specialsök
Malin Hedeberg, Specialsök
Cia Dyrssen, Agility
Malin Lundin, Rally
Johanna Karlsson, GHU
Stora TK kom till för att minska klyftorna mellan de olika grenarna. Att vi skulle bli mer ”Ett GMBK”, i
tävlingssammanhang. Att ingen skulle känna att vi ”kostar pengar och vi drar in mest pengar”, till
klubben. Förslaget på en gemensam TK, kom från vår gamle kassör Jessica, för att underlätta lite för
vår nya kassör.
Tanken var även att vi ska lägga en gemensam budget för hela TK, detta med för att underlätta för
kassören.
Stora TK har haft ett möte under 2017 för att skapa gruppen samt att diskutera lite tanken bakom
detta. Tanken är att vi ska ha 3-4 möten per år för att sammanställa och ta upp frågor till/från de små
kommittéerna.

/Stora TK, genom Magnus Svensson
2018-01-09
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BRUKS OCH LYDNAD
TK bruks och lydnad består av; Magnus Svensson, Maria Edvardsson, Marie Lindh, Gerd Rosendahl,
Jonna Eriksson, Annette Rydebrink och Jessica Beunis. Shadya Malmqvist lämnade kommittén under
året.
Tävlingar
Under året har vi genomfört totalt 13st tävlingar i bruks och lydnad.
Vår första tävling gick av stapeln den 6 och 7:e maj med högre och lägre spår med totalt 16 deltagare.
Den 26:e och 27maj prövade vi ett nytt koncept. Vi ville innan kvalperioden för SM i både bruks och
lydnad anordna en kombinerad lydnads- och rapporthelg. Under fredagskvällen hade vi en lydnads
kvällstävling med totalt 19 startande. Tanken var att vi under lördagen skulle ha en klass 3
lydnadstävling och samtidigt köra lägre-, högre- och elitrapport. Men då kvaltiden för SM i lydnad
redan gått ut var intresset svalt och lydnadstävlingen fick ställas in. Däremot startade totalt 6 ekipage i
rapporten.
Den 8-10 september genomförde vi vår mycket uppskattade GMBK Grand Prix. En tredagarstävling
där vi började på fredagskvällen med alla lydnadsklasser. Där startade totalt 52 ekipage. Under
lördagen och söndagen genomfördes 2 ggr elitspår och klasserna lägre, högre och elit i grenarna; sök,
rapport och skydd med 83 startande ekipage. Totalt dessa dagar hade vi 140 tävlanden samt över 80
funktionärer i omlopp på klubben.
Till vår appelltävling i sök, spår och rapport den 21 oktober kom 6 ekipage till star i spåret. Tyvärr fick
söket och rapporten inga anmälningar.
Vår tvådagars inomhustävling på hundarenan i lydnad gick av stapeln den 25-26 november och där
hade vi totalt i alla klasser 47 tävlande.
Under året hade vi planen att genomföra 2 st IPO tävlingar men vi fick tyvärr ställa in dem pga för få
anmälningar.
Övrigt
För att locka fler funktionärer till lydnaden genomförde vi tillsammans med UK under våren två träffar
där vi gick igenom de nya lydnadsmomenten, hur man kommenderar dessa och bygger tävlingsbanor.
Tanken är att vi under 2018 skall fortsätta med liknande träffar för att behålla och öka intresset att
utbilda sig till TL i lydnad. Under våren vill vi också anordna en liknande träff för spårläggare.

Mölndal 2018-01-09
Tävlingskommittén, Bruks- och lydnad
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN
Sektorn har bestått av:
Ingrid Dahlqvist – sammankallande
Malin Lundin
Helene Nilsson
Camilla Kaneflo
Helena Lyberg (föräldraledig inför nedkomst)
Gunilla Linder (from okt 2017)
Kursverksamhet
Två nybörjarkurser
En avancerad kurs.
En avancerad/mästarklass kurs.
En specialinriktad kurs: fem moment avancerad/mästarklass.
Tävling
8/4 Mästarklass x 2. 59 ekipage anmälda. Tävlingen fick hållas på SBK Göteborgs avd. pga. stor och
ljudlig militärövning.
17/6 Nybörjarklass x 2 samt Avancerad klass x 2. 82 ekipage.
18/6 Fortsättningsklass x 2 samt Mästarklass x 2. 109 ekipage.
31/8 Nybörjarklass. 21 ekipage.
1/9 Fortsättningsklass och Avancerad klass. 33 ekipage.
Utbildning
Har fått utbildat tre skrivare och två sekreterare.
En person går nu grundutbildningen gör att sedan gå rallyinstruktör utbildning. Vi har ytterligare en
person som ska gå rallyinstruktörsutbildningen när den erbjuds nästa gång.
Övrigt
Efter ny uppstart/omgruppering i januari-17, har rallysektorn börjat komma in i sin roll. Haft 4
sektormöten och 3 öppna rallymöten för alla intresserade. Bra uppslutning.
Rallysektor kommer att ansvara för rallytävlingarna på MyDog 2018 samt ha uppvisning med prova på
under mässan.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GMBK:S AGILITYKOMMITTÉ 2017

SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN

hunden fungerar. Kvällen startades med ett kortare teoripass.
Därefter fick deltagarna chans att prova på några utvalda
basövningar. Alla var nöjda och rejält blöta.

Agilitykommittén har under året bestått av Sara Adolfsson
(sammankallande), Rosa Dellgran, Cia Dyrssen, Elin Fahlgren
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 ett medlemsmöte för agilityaktiva på våren. Höstens möte ställdes tyvärr
in på grund av för få anmälda.

TÄVLINGAR
Trippelchansen
Under våren anordnades serietävlingen Trippelchansen för
sjunde året i rad. Denna gången i snar anslutning till att klubbens nya tävlingsledare var examinerade och kunde ta var sin
deltävling som examinationstillfälle. Det gick bra! Tävlingen,
som riktar sig både till nybörjare och mer etablerade, lockade
ekipage från hela Västra distriktet. Vi hade 218 starter totalt.
Det är tre deltävlingar och de kördes den 27/4, den 8/5 och
den 22/5. Vinnare av Trippelchansen blev:

KURSER OCH UTBILDNINGAR
Agilitykurser
Tillsammans har klubbens aktiva agilityinstruktörer arrangerat fyra kurser. Under våren hade Sara Adolfsson och Kari
Fredriksson en handlingskurs i agility och Linda Olsson och
My Mathiasson en nybörjarkurs. Linda Olsson och My Mathiasson höll dessutom en fortsättningskurs på hösten och Helena och Staffan Liewendahl höll en handlingskurs. Alla kurser
var populära och fulltecknade.

•
•
•
•
•

Catarina Daun och Cockie (XS)
Hanna Geterud och IZA (Small)
Milvi Palmgren och Tazz (Medium)
Emma Norberg och Blixtra (Large)
Emma Norberg och Molly (XL)

Junichansen
På grund av fortsatt hög aktivitet vad gäller kursverksamheten tyckte vi det var viktigt att både ha en egen klass 1-tävling
på hemmaplan för våra nya ekipage och en klass 2-tävling för
de som kommit en bit på väg. Därför anordnades Junichansen
torsdagen den 8 juni, klass 1 och tisdagen den 20 juni, klass 2.
Totalt samlade systertävlingarna drygt 600 starter. Tävlingarna präglades av mycket god stämning

Helgkurs i Handling med Heidi Penttilä
Nettan Sahlsten tog initiativ till en uppskattad helgkurs i
handling med Heidi på AgiliTeam i februari. I juni och augusti
kom Heidi tillbaka till klubben och hade uppföljande handlingsträningar. Heidi har varit med i både Svenska och Finska
landslaget och erbjöd en god fortbildning för klubbens tävlingsaktiva. Alla deltagare var supernöjda och inspirerade!
Tävlingsledarutbildning
Den 1-2 april inleddes tävlingsledarkarriären för två av våra
medlemmar. Vi anordnade en kurs på kubben med kursledaren Ulrika Pettersson. Vi ser fram emot framtida tävlingar
med våra nya tävlingsledare Kari Fredriksson och Anna Ahlman och vet att de sprider god GMBK-stämning på agilityplanerna framöver!

Lagchansen
Den 23-24 september arrangerades en av Sveriges största
lagtävlingar på klubben. De tre domarna blåste igång över
1 700 starter. Ekipage från hela Sverige deltog. I år var väderförhållandena minst sagt utmanande då det regnat konstant i
flera veckor, kändes det som. Vi lyckades dock, med gemensamma ansträngningar från många på klubben, inte bara
agilityfolk, ratta tävlingarna på ett bra sätt. Vi flyttade banor
för att komma undan den värsta vätan och höll humöret uppe
med trevliga funktionärer. Vi fick många lovord från de tävlande! Priserna var välfyllda kassar från våra många sponsorer. Tävlingsledare var Emelie Arlevik från Alingsås BK. Domare var Louise Eriksson, Jocke Tngfelt och Magne Aldén.

Prova-på-agility
För dem som är nyfikna på sporten anordnade vi en provkväll
med klubbens duktiga instruktörer. Det var härligt att se
glädjen bland både förare och hundar! Dessutom fick vi se
några raser som inte är så vanliga på agilityplan, till exempel
Sankt Bernardshund. Aktiviteten var gratis för medlemmar
och kostade 50 spänn för andra och lockade ett tiotal ekipage
Temadagar
Annika Falkenberg höll en Temakväll om Hoppteknik 14/9
med Rosa Dellgran som hjälptränare. Sex ekipage deltog samt
en åhörare. Hoppteknik hjälper hunden att lära känna och
utveckla sin egen kropp fysiskt. Övningarna anpassas efter
varje hunds förutsättningar så att den är väl förberedd inför
kommande agilityträning. Som förare lär man sig att se hur
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Klubbmästerskap
Söndagen den 10 december var det klubbmästerskap i agility på
Anderssons gård i Fjärås.
Samtliga intäkter från
kvällen (6 870 kr) gick till
Musikhjälpen.
Klubbmästare i år blev:

hade många kvalat: Thobias Sjöberg med Zlatan och Qvicka,
Hanna Geterud med Meg och Janis Joplin, Rosa Dellgran med
Lowa och Buddy, Elin Fahlgren med Freja och Stella, Sara
Adolfsson med Eskil och Billy, Staffan Liewendahl med Zazza,
Anna Rudensjö med Vita, Helena Liwendahl med Bilbo, Martin Ärlebo med Iris, Ewa Forshult med Gösta, Sandra Glansén
med Lupo och Mia Tegbrant med Oprah. Det blev tyvärr inga
individuella pallplatser men pålitlige Tobias Sjöberg och hans
lag Veni Vidi Vici kammade återigen hem ett silver. Bäst individuellt resultat blev en åttondeplats genom Gabriella Hennings och Otto. Till SM 2018 har tre ekipage kvalat individuellt
redan och hela åtta lag med GMBK-ekipage. Individuellt kvalade är Gabriella Hennings med Otto och Elvis samt Martin
Ärlebo med Iris.

XS: Linda Aeverdeen och Tess
Small: Gabriella Hennings och Nisse
Medium: Gabriella Hennings och Elvis
Large: Oscar Jönbrink och Stella
XL: Katja Turnsek och Ace

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

Distriktsmästerskap
15 oktober gick DM i agility av stapeln i Tångahallen, Vårgårda. GMBK ställde upp med fem färglada lag och flertalet
ekipage tävlade även individuellt. I år blev det tre individuella
medaljer till GMBK. Gabriella Hennings och Otto kammade
hem guldet i small och i large tog Martin Ärlebo och Lowa
guld och Elin Fahlgren och Stella silver. Det röda laget med
ekipagen Helena Liewendahl och Bilbo, Sara Adolfsson och
Eskil, Gabriella Hennings och Nisse, Kari Fredriksson och Uni,
Richard Leuchowius och Ville samt Ewa Andersson och Diesel
kammade hem en bronsmedalj av 31 startade lag. Stort grattis allihop!

Årets Agilityhund
Priserna instiftades förra året och reglerna har reviderats
något till 2017. Pristagarna, detta andra år blev:
•
•
•

Novemberrusket
Namnet till trots var det fint novemberväder när vi ordnade
denna uppskattade tävling 18 och 19 november i Tångahallen, Vårgårda. Årets upplaga var enbart för tävlande i klass 3
och vi hade drygt 1 500 starter under helgen. Kunde blivit fler
men vi fick flera strykningar på grund av en florerande kennelhosta. På söndagen kom ett riktigt snöoväder vilket gjorde
det knepigt för många att ta sig hem på vägarna. 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 genomföra då
vi måste hyra hall. Det fordrar också extra ansträngningar för
att lösa funktionärsfrågan vilket också leder till högre kostnader än för en tävling på hemmaplan.
SM
SM anordnades 30 juni till 2 juli i vackra Östersund! En härlig
setting med fantastiskt väder, underbar miljö och god mat i
form av jämtländska kolbullar! Klubbens SM-trupp var i år
större än någonsin. Individuellt kvalade var Thobias Sjöberg
med Qvicka, Gabriella Hennings med Elvis och Otto, Jeanette
Sahlsten med Zlatan, Elin Fahlgren med Freja och Stella. I lag
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Årets Agilityhund – Martin Ärlebo och Iris
Årets Rookie – Katja Turnsek och Ace
Årets Nolla – Gabriella Hennings och Otto

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN
Kommittén har bestått av
Annica Johansson – sammankallande
Malin Hedeberg
Mia Tegbrant
Erika Ljungberg
Chris-Marie Johansson
Jessica Andersson
Kursverksamhet
En nybörjarkurs under våren med 8 deltagare.
Tävlingar
Officiellt doftprov nosework i samtliga klasser; NW1, NW2, NW3. 22 anmälda.
Inofficiell tävling i nosework, i samarrangemang med Husdjurshälsan. 25 deltagande ekipage.
Inofficiell tävling i specialsök, förlagd på Göteborgs Skyttegille. Totalt 30 anmälda men 21 kom till
start.
Övrigt
Vi har inlett samarbete med flera klubbar i distriktet och hjälpt till vid specialsökstävlingar både på
Kungsbacka BHK och Kungälv BK
Malin och Annica har varit med och startat upp en specialsöksgrupp i Västra distriktet, för att på sikt
utveckla specialsöket inom SBK.
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PR-KOMMITTÉN
Hemsidan
Samtliga kommittéer bjöds i början av året in till möte angående nya hemsidan. Där gavs information
om hur inlägg görs på hemsidan. Förhoppningen är att hemsidan ska bli mer levande i och med att alla
kommittéer kan göra egna inlägg. Webbmaster efterlyser fler intresserade som kan tänka sig sköta
administrationen av hemsidan i övrigt.
Möjligheterna till ett nytt betalningssystem för kurser är under utredning.
Guldtassen
Guldtassen 2016 gick till Annika Ramstedt, med motiveringarna:
•
•
•
•
•
•
•

2018-01-26

Har med bravur roddat ”klubbens hjärta” i många år!
Det finns väl inget som tillför så mycket trivsel till en tävling som ett öppet café.
Dessutom med stor variation på fikat och mycket välsmakande mat.
Hon är duktig, positiv och fixar med allt i köket när det är tävlingar. Man kan alltid
lita på Annika. Responsen har varit enormt positiv från alla tävlande.
God och varierad mat. Inte som på andra tävlingar; korv eller hamburgare. På
Lagchansen serverades hemlagad mat!
Med Annika som ansvarig för vårt kök får vi både glada tävlande och glada
funktionärer – alla blir ju glada av god mat!
Guld värt att få inspirationshjälp när man som köksassistent ska stå i köket.
Annika klurar ut vad man ska bjuda på och ser till att allt finns på plats. Annika
Ramstedt för jobbet i köket!
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STUGKOMMITTÉN
Kommittén består av
Jessica Hansson (sammankallande), Michael Lind, Maria Carlunger, Magnus Svensson, Dan Lund och
Joakim. Lilja.
Under året har vi haft tre möten.
Kommittén har kallat till och genomfört två städdagar en i april och en i september med bra
uppslutning.
Det har köpts in nya bänkar som har placerats nedanför terrassen för att förhindra parkering och
biltrafik.
Övriga inköp är en luftvärmepump, och två torkskåp. Kommittén har undersökt möjligheten att
införskaffa en tvättmaskin, dock problem med att hitta någon maskin som går in genom dörren.
En anslagstavla utomhus är installerad och klar.
El-avfallet bakom förrådet har städats bort.
Gräsklippnings- och städscheman har fungerat bra och kommer användas även under 2018.

Stugkommittén genom Maria Carlunger

2018-01-26
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KÖKSKOMMITTÉN
En ny Facebookgrupp har startats för att nå frivilliga att hjälpa till under t.ex. tävlingsdagar. Andrea
Ahnmark från styrelsen har varit drivande, och kommittén har fått mycket beröm under året som gått.
En medlemskväll i form av julmys anordnades i december.

2018-01-26
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BALANSRAPPORT
Se separat bilaga

2018-01-26
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Göteborg Mölndal Brukshundklubb

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

1(2)
18-01-31
11:27
471

Perioden

Period fg år

Nettoomsättning
3044
Kursavgifter
3046
Försäljning litteratur
3048
Tävlingsavgifter
3051
Försäljning kiosk
3052
Försäljn hundartiklar/kläder
3053
Medlemsavgifter
3054
Fester/arrangemang
3055
Bingolotto/lotterier
3057
Annonser
3080
Studiefrämjandet bidrag
3085
Uthyrning planer/stuga
3090
Övriga intäkter
S:a Nettoomsättning

160 750,00
0,00
371 715,50
49 618,00
30,00
119 665,00
670,00
100,00
0,00
43 185,00
4 000,00
0,00
749 733,50

186 350,00
3 765,00
344 680,00
61 518,47
68 403,00
118 670,00
0,00
0,00
5 000,00
43 875,00
9 150,00
1 500,00
842 911,47

S:a Rörelseintäkter mm

749 733,50

842 911,47

-8 993,10
-16 209,50
-64 427,00
-5 900,00
-58 069,19
-29 080,30
0,00
-58 829,00
-241 508,09

-8 846,95
-9 911,50
-72 761,00
-9 978,00
-72 218,69
-10 458,45
-78 701,00
-46 724,55
-309 600,14

508 225,41

533 311,33

-2 500,00
-11 770,50
-2 575,00
-2 328,00
-26 615,00
-48 897,00
-6 388,00
-3 874,01
-73 801,00
-1 050,54
-1 138,00
-23 220,00
0,00
-8 007,00
-50 285,50
-2 250,00
0,00
-3 968,50
-11 176,00
-29 524,00
-581,00
-11 250,00
-4 467,00
-380,00
-24 877,00
-10 180,00
-4 409,50
-3 836,00
-14 016,00
-791,00
-384 155,55

-2 500,00
-1 437,00
-2 525,00
-7 667,90
-35 328,85
-51 012,00
0,00
-2 660,60
-40 579,36
-14 022,31
-4 841,80
-2 476,75
-2 444,00
-43 334,87
-34 001,50
-37 500,00
-4 677,00
-4 630,50
-4 708,50
-28 647,00
-855,00
-11 750,00
-4 219,00
-360,00
-36 795,00
-9 010,00
-14 451,56
-5 052,33
-16 280,45
-102,41
-423 870,69

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010
Inköp litteratur
4020
Kurskostnader
4021
Tävlingskostnader
4022
Träningskostnader
4028
Inköp kiosk
4052
Inköp priser
4055
Inköp kläder mm
4610
Arvoden och ersättningar
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5040
Hyra inventarier
5050
Fastighetskostnader
5052
Arrendeavgift Mölndals Stad
5090
Övriga lokalkostnader
5100
Renhållning/städning/vinterväghållning/diken mm
5120
Elkostnader
5211
Maskinhyra
5360
Bensin/fotogen/olja
5410
Förbrukningsinventarier
5460
Förbrukningsmaterial
5480
Kontorsmaterial/trycksaker
5510
Rep/underhåll maskiner/inv
5511
Kostnader varuautomater
5520
Rep/underhåll fastighet/väg
5521
Reparation/underhåll planer
5910
Kostnader för hemsida
6200
Telefon
6201
Porto/frankering/postbox
6210
Internet
6310
Försäkringspremier
6311
Traktorförsäkring
6530
Kostnader för redovisning
6570
Bankkostnader
6600
Kostnad hedersmedlemmar
6610
Stambokf.avgifter SBK
6611
Medl.avgifter SBK
6620
Premieringar, gåvor
6901
Medlemsträffar
6910
SM-kostnader
6990
Övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Göteborg Mölndal Brukshundklubb

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

2(2)
18-01-31
11:27
471

Perioden

Period fg år

-983,75
-11 122,00
-26 785,00
0,00
-38 890,75

-14 124,00
-20 250,00
0,00
-1 878,00
-36 252,00

-664 554,39

-769 722,83

85 179,11

73 188,64

0,00
-9 644,00
-585,00
-26 024,00
-10 000,00
-46 253,00

-3 021,00
-9 644,00
-10 000,00
-26 024,00
-10 000,00
-58 689,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

38 926,11

14 499,64

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

38 926,11

14 499,64

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

38 926,11

14 499,64

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

38 926,11

14 499,64

Resultat före skatt

38 926,11

14 499,64

Beräknat resultat

38 926,11

14 499,64

0,00

-14 499,64

Personalkostnader
7610
Utbildning
7620
Instruktörskostnader
7630
Kurskostnader
7690
Funktionärskostnader
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
7820
7821
7830
7850
7860
S:a Avskrivningar

8999

Avskr Appellplaner
Avskrivning stuga
Avskrivning maskiner/inv
Avskrivning renovering planer
Avskrivning vildsvinsstängsel

Årets resultat

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Göteborg – Mölndal Brukshundsklubb (GMBK) 14 februari 2018.
Vi har utfört granskning av räkenskaperna för GMBK för året 2017.01.01 – 2017.12.31.
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Vid granskningen har vi funnit att dessa är i god ordning. Intäkter och utgifter är väl
dokumenterade med verifikationer och underlag, och har där med upprättats med god
revisionssed, varför vi tillstryker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
För december månad har vi dock inte haft tillgång till bokföringen. Endast balans- och
resultatlista för året, verifikationslista samt budgetar. Utifrån de underlag kan vi inte se något
anmärknings bart som kräver djupare granskning
Vi finner inget att anmärka i klubbens verksamhet. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg-Mölndal 2018-02-02

____________________________
Karin Skyllerström
Förtroendevald revisor

___________________________
Annica Johansson
Förtroendevald revisor

VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplan för styrelse och kommittéer 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Två medlemsmöten under 2018 + årsmöte 2019
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
Översyn och uppdatering av belöningspoängsystemet
Medlemskväll med rolig aktivitet (t.ex. bowling)
Vidareutveckling av kökskommittén
Utvärdering av hur våra planer kan nyttjas och fördelas på bästa sätt mellan våra olika
grenar, t.ex. uppställning av agilityplan
Stugkommittén kommer anordna två städdagar och eventuellt en snickardag

Från alla medlemmar - såväl från styrelse, kommittéer som övriga – tas idéer, synpunkter och förslag
tacksamt emot, för att kunna uppfylla denna verksamhetsplan på ett så bra sätt som möjligt!

2018-01-26

20/31

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Styrelsen 2018
Ordförande

Michael Lind

Omval 1 år

Vice ordförande

Annika Hansson

Omval 2 år

Kassör

Anna-Karin Gustafsson

Sittande (1 år kvar)

Sekreterare

Johanna Karlsson

Nyval 2 år

Ledamot 1

Anna Rudensjö

Omval 2 år

Ledamot 2

Andrea Ahnmark

Sittande (1 år kvar)

Ledamot 3

Staffan Liewendahl

Sittande (1 år kvar)

Suppleant 1

Shadya Malmquist

Sittande (1 år kvar)

Suppleant 2

Marie Törnbrink

Omval 2 år

Annica Johansson
Karin Skyllerström

Omval 1 år
Omval 1 år

Ingela Strandéus
Malin Hedeberg

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorer
1.
2.
Revisorssuppleanter
1.
2.

Förslag till Valberedningen
Sammankallande

Helen Pihlgren

Nyval 1 år

Ledamot 1

Anna Johansson

Omval 2 år

Ledamot 2

Vakant

Omval/nyval 2 år

Signaturer för omedelbar justering:

_____________________________________

_____________________________________

Mötesordförande

Sekreterare

_____________________________________

_____________________________________

Justeringsman 1

Justeringsman 2

2018-01-26
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SAMMANKALLANDE I KOMMITTÉER
Styrelsen 2018 kommer i början av året att bjuda in samtliga kommittéer för att stämma av
tillsättande av sammankallande samt hur kommunikation mellan styrelse och kommittéer ska kunna
ske på bästa sätt under året.

2018-01-26
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