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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  
8. Fastställande av dagordningen 
9. Genomgång av: 

• Styrelsens och kommittéers verksamhetsberättelse från 2018 

• Balans- och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för 2018 

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 2019 

• Budget för 2019 samt rambudget för 2020.  

• Medlemsavgift enligt § 4 för 2019. Styrelsens förslag ör att lämna den oförändrad 

2019. 

• 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 - Nyval 1 år  

• Vice ordförande – Sittande 1 år kvar 

• Kassör – Omval 2 år 

• Sekreterare – Fyllnadsval 1 år 

• Ledamot 1 – Sittande 1 år till 

• Ledamot 2 – Nyval 2 år 

• Ledamot 3 – Nyval 1 år 

• Suppleant 1 – Nyval 2 år 

• Suppleant 2 – Sittande 1 år till 

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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     VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
För styrelse och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb 
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STYRELSEN 

Styrelsen 2018: 

Michael Lind, ordförande 

Annika Hansson, vice ordförande 

Anna-Karin Gustafsson, kassör  

Johanna Karlsson, sekreterare 

Anna Rudensjö, ledamot 

Andrea Ahnmark, ledamot 

Staffan Liewendahl, ledamot 

Marie Törnbrink, suppleant 

Året som gått 

Under 2018 har styrelsen fortsatt arbetat med att uppdatera trivselregler, policydokument samt 

visionsarbetet för klubben. Detta arbete fortsätter under 2019 och kommer att resultera i dokument 

som gör att alla medlemmar ska känna sig trygga i vad som gäller och vad du som aktiv medlem skall 

känna att du får något för det arbete du lägger ner. 

Styrelsen har även valt att lägga ner Planprojektet. 

Dessa dokument kommer att publiceras på hemsidan, på klubbens Facebookgrupp och även anslås i 

klubbstugan. 

Styrelsen vill framförallt värna om GMBK’s goda anda och kamratskap – och att respekt och hänsyn är 

ledord på vår fina klubb.  

Möten 

Under året har det, utöver årsmöte, hållits två medlemsmöten. Mötena har haft god uppslutning och en 

trevlig stämning. 

GMBK har haft minst en representant på de flesta av årets distriktsmöten. 

Ekonomi 

Se ekonomiska rapporter. 

 

 

/Styrelsen 2018 

genom Johanna Karlsson 

2019-01-24 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

Utbildningskommittén 2018: Åsa Elgqvist-Lundgren, Anna Forsén, Malin Hedeberg, Erika 

Ljungberg, Ingrid Dahlqvist och Sara Adolfsson. Ingen sammankallande finns.  

Kursverksamheten  

Under året har ca 150 ekipage utbildat sig på GMBK. Kurserna har varit både på kvälls- och helgtid 

i flertalet grenar och inleddes med en helt ny inomhuskurs med balansbollsträning på schemat. Ett 

mål har varit att erbjuda fler brukskurser och under året har vi haft möjlighet att erbjuda Appellkurs, 

Brukslydnadskurs högre/elit och två spårkurser.   

Agility har utöver kurser arrangerat två föreläsningar, en special om kontaktfält och en allmän som 

även lockade andra medlemmar som handlade om första hjälpen för hund.  

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 som 

resulterat i nya medlemmar på höstens kurser.  

GMBK har också många flitiga träningsgrupper som rapporterar till Studiefrämjandet, som vi har 

ett fortsatt gott samarbete med.  

Instruktörsträffar  

Under 2018 har en gemensam instruktörsträff hållits.   

Utbildning under året  

Två medlemmar har under året påbörjat sin utbildning till Allmänlydnadsinstruktörer, Elin  

Larsson och Maria Carlunger. I slutet av året påbörjades en Tävlingsledarutbildning för Lydnad, 

från GMBK går Anna Forsén, Ulrika Heijus, Annelie Lanngren och Anna-Lena Ek, därutöver även 

en deltagare från Kungsbacka BK. Under året har även flera tävlingsledare och instruktörer 

utbildats inom Agility, Rally och Nose-work. Mer om detta i respektive kommittés 

verksamhetsberättelse. Stort Grattis allihop!  

Kurshantering  

Under hösten 2018 lades kurshanteringen ut på Studiefrämjandet som då skulle ta in anmälningar 

och betalningar mot en administrativ avgift på 250 kr per kurs. Efter avslutad kurs skulle GMBK få 

ett underlag på antalet deltagare att fakturera Studiefrämjandet för. Beslutet togs mot bakgrund att 

förenkla och om möjligt minimiera den administrativa hanteringen av kassör och UK. Tyvärr har 

problem uppstått på vägen och under nästkommande år har beslut tagits om att kursanmälningen 

och faktureringen inte ska hanteras via Studiefrämjandet.  

Tyvärr har även bidraget från Studiefrämjandet minskat kraftigt. De har nu ett annat sätt att beräkna 

bidragen vilket gör att dessa för vår del minskar med ca två tredjedelar.  
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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-sep-2017) på prov fram till HT-18. Ett 

policydokument om anlitande av extern instruktör togs också fram på prov av styrelsen fram till 

HT-18 (styrelseprotokoll 20-sep-2017). Med vissa justeringar har dessa policys antagits permanent 

av styrelsen under 2018.  

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 2018 samt alla träningsgrupper 

som rapporterar till Studiefrämjandet!   

2018: 150 + kurser utanför Studiefrämjandet och din kurs  

2017: 135 + kurser utanför din kurs  

2016: 175 + kurser utanför din kurs  

2015: 118 + kurser utanför din kurs  

2014: 103 + kurser utanför din kurs 

 

// UK genom Sara Adolfsson och Åsa Elgqvist Lundgren 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN BRUKS OCH LYDNAD 

Verksamhetsberättelse tävlingsåret 2018  

TK Bruks och Lydnad  

TK bruks och lydnad består av;, Maria Edvardsson, Marie Lindh, Gerd Rosendahl, , Annette 

Rydebrink, Jonna Eriksson och Jessica Beunis. Tillkommit har Johanna Mastenbroek  

Under året har vi genomfört totalt 13 st tävlingsdagar i bruks och lydnad.   

Vår första tävling gick av stapeln den 17-18 februari med totalt 53 startande i klasserna startklass – 

lk 3. Precis som tidigare år ser vi att startklassen drar många ekipage.   

5:e och 6:e maj hade vi högre och lägre spår med totalt 16 deltagare.    

Den 25:e och 26:e maj körde vi andra året med vår lydnad och rapport satsning och under 

fredagskvällen hade vi totalt 12 ekipage och under lördagens rapporttävling (som även var 

rasmästerskap för kelpie) hade vi 6 ekipage. Nytt för i år var att vi kompletterade lördagens 

rapporttävling med sök i lkl-elit som också hade 6 tävlande ekipage.  

Under 2018 utökade vi våra tävlingar den16/6 med ett elitspår med tot 10 startande. Vi hade fler än 

20 anmälda ekipage men pga  brist av funktionärer och spårläggare kunde vi bara erbjuda 10.  

Den 7-9 september genomförde vi vår mycket uppskattade GMBK Grand Prix. En tredagarstävling 

där vi började på fredagskvällen med alla lydnadsklasser. Där startade totalt 35 ekipage. Under 

lördagen och söndagen genomfördes 2 ggr elitspår och klasserna lägre, högre och elit i grenarna; 

sök, rapport och skydd med 66 startande ekipage. Totalt dessa dagar hade vi 101 startande.  Vad 

som bör nämnas är att detta är 39 ekipage färre än 2017 då vi hade 140st  

Till vår appeltävling i sök, spår och rapport den 21 oktober kom 10 ekipage till start i spåret och 2 st 

i söket. Tyvärr blev rapporten inte av pga för få anmälningar.  

Vår tvådagars inomhustävling på hundarenan i lydnad gick av stapeln den 24-25 november och där 

hade vi totalt i alla klasser 53 tävlande.   

Under året hade vi planen att genomföra 1 st IPO tävlingar men vi fick tyvärr ställa in den pga för få 

anmälningar.  

Övrigt  

Under sommaren träffade vi alla auktoriserade tävlingsledare i brukset för att se över och planera in 

2019 års tävlingar. Vi kom fram till att man bör vara ”TL-lag” istället för att man ensam har ansvar 

för en tävling för att minska arbetsbördan på aukt TL. Vi inventerade även vilka som kunde tänka 

sig at ta en brukstävling nästa år vilket resulterade i att några tävlingar tyvärr lades ner.  

Det har under flera år varit ont om aukt TL i lydnad och i december startade vi äntligen en 

utbildning med 4 st deltagare som är klar i mars 2019.  

Mölndal 2019-01-15 Tävlingskommittén 
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HUNDUNGDOM  
Klubben hade 2018-12-31 630 medlemmar varav 586 st bidragsgrundande.   

Klubbens styrelse 2018 Ordförande: Anna Letfors   

Sekreterare: Louise Lundin  

Kassör: Jonna Ahlberg  

 Ledamot: Beatrice Kastrup  

Ledamot: Johanna Karlsson  

Ledamot: Felicia Andrén  

Ledamot: Emilia Luttu  

Suppleant: Felicia Vass Solhage  

Suppleant: Kornelía Adabugday  

Revisorer 2018 var Minna Hjelmqvist och Rose-Marie Dellgran.  

Göteborgs hundungdom har under året haft en del kurser md våra egna instruktörer men också hyrt 

in instruktörer till kurser och aktiviteter för klubben. Vi har haft uppvisningar på Gothenburg Horse 

show samt Göteborgs galopps familjedag. Vi har även haft öppenträningar för våra medlemmar 

både utomhus på GMBK men också hyrt Göteborgs hundarena och Agiliteam för att kunna träna 

inomhus på vinterhalvåret. 

Vår ledamot Johanna Karlsson har varit sekreterare i GMBK’s styrelse och samarbetet har fungerat 

bra under året. Diskussioner om förändrad hyra har påbörjats där båda klubbar lagt fram förslag 

som behöver diskuteras mer under 2019.   

Vi har regelbundet haft möten under året och de flesta mötena har skett på GMBK. 

Vi har under 2018 haft flera ekipage som tävlat i flera olika grenar. Nytt för 2018 är att vi velat 

uppskatta våra tävlingsekipage och har därför valt att utse Årets Ekipage Göteborgs Hundungdom i 

hundsporterna Agility, Lydnad, Rallylydnad, Bruksgrenarna, Freestyle samt Heelwork to Music. 

Vinnarna i detta presenterades på vårt årsmöte 2019.  

 

Våra styrelsemedlemmar Johanna Karlsson och Kornelía Adabugday sitter fortsatt kvar i Sveriges 

Hundungdoms centralstyrelse för sitt andra år. Göteborgs Hundungdom valde att skicka tre 

representanter till Sveriges Hundungdoms årsmöte vilket var en lyckad och lärorik helg för våra 

styrelsemedlemmar.   

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla om gjort både små och stora saker för klubben. Det är alla ni som 

gör Göteborgs Hundungdom! Vi vill dessutom tacka våra samarbetspartners Studiefrämjandet, 

Orijen/Acana samt Agria för detta år.  

 

Vid tangenterna, Louise Lundin, sekreterare. 
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AGILITYKOMMITTÉN 

Se separat bilaga. 
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 

Rallylydnadskommittén: Ingrid Dahlqvist (sammankallande), Malin Lundin, Heléne Nilsson, 

Camilla Kaneflo, Gunilla Linder, Helena Lyberg (mammaledig). 
  
Kursverksamhet 
 

o Har hållits två rallykurser under VT-18 och en helgkurs med Gitte Hansson under HT-18. 
o Tisdagsträningen har fortlöpt under hela året. From november har träningen skett inomhus. 

Bra uppslutning på träningarna. 
o Haft rallyuppvisning och prova på rally under MyDog. Mycket populärt. 

 
Instruktörsträffar 
Under 2018 har ingen instruktörsträff hållits då vi i nuläget endast har en utbildad rallyinstruktör. 
  
Utbildning under året 2018 

o Helene Nilsson har blivit klar med grundmodulen och väntar nu på rallyfördjupningskursen 

ska starta. 
o Camilla Kaneflo har blivit färdig rallyskrivare. 
o Ingrid Dahlqvist har under hösten påbörjat Rallylärarutbildning och kommer att komplettera 

med Allmänlydnadslärarutbildningen under Vt-19. 
 
 Rallymedlemsmöte 
Haft tre stycken öppna möten. 
 
Rallytävlingar 
Vi har arrangerat totalt 17 st tävlingar med totalt 459 st starter.  
5/1    1 Avanceradklass & 1 mästarklass 
6/1    1 Avancerad & 1 mästarklass 
7/1    1 Avanceradklass & 1 mästarklass 
19/5  3 x Mästarklass 
20/5  2 x Nybörjarklass, 2 x Avanceradklass, 2 x Mästarklass 
11/11  1 Avancerad & 1 Mästarklass 

 
 
//Rallylydnadskommittén genom Ingrid Dahlqvist 
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SPECIALSÖKSKOMMITTÉN 

 
Verksamhetsberättelse 2018 Specialsökskommittén  

 

Kommittén har bestått av Annica Johansson – sammankallande Malin Hedeberg Mia Tegbrant 

Erika Ljungberg Chris-Marie Johansson Ingrid Dahlqvist  

Kursverksamhet: Vi har inte hunnit med någon kursverksamhet under året. Däremot så hade Ingrid 

en nybörjarkurs i Nosework som ett led i sin instruktörsutbildning.  

Tävlingar: Ett officiellt doftprov nosework i samtliga klasser; NW1, NW2, NW3. 24 anmälda.  

Övrigt: Ingrid Dahlqvist och Erika Ljungberg blev godkända NW-instruktörer, doftprovsdomare 

samt tävlingsledare i NW. Annica Johansson blev godkänd NW-domare klass 1. Malin Hedeberg 

har påbörjat utbildning till tävlingssekreterare i NW. 

Erika Ljungberg blev även specialsöksinstruktör. 
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PR-KOMMITTÉN 

Denna kommitté ligger vilande. 

Malin Hedeberg har uppdaterat hemsida och facebook aktivt under 2018. 

Mårten Brisegård har varit webmaster. 
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STUGKOMMITTÉN 

Verksamhetsberättelse STUGKOMMITTÉN 2018 

Kommittén består av Jessica Hansson (sammankallande), Maria Carlunger, Dan Lund, Joakim 

Lilja, Magnus Svensson och Jan Bengtsson.  

I april genomförde vi en städdag med bra uppslutning och köket ordnade med lunch och fika. 

 

En ny trappa är byggd till altanen och till uppletanderutorna vid parkeringen ovanför stugan.   

 

Vi har nu ett kontokort för inköp av diesel på Cirkel K, Joakim Lilja, Magnus Svensson, Staffan 

Liewendahl och Michael Lind är behöriga att använda detta.   

 

I mars fick vi en vattenskada i förrådet bakom köket, som åtgärdades under våren.  

 

Övriga inköp är en luftvärmepump till allrummet, grill och två nya mikrovågsugnar till köket.  

 

Gräsklippnings- och städscheman har fungerat bra och kommer användas även under 2019.  

 

Vi har också fått åläggande från kommunen att avloppsanläggningen måste bytas ut. Detta ska vara 

åtgärdat innan 062019. Offertförfrågan ligger ute till två företag.  

 

//Stugkommittén 2018 
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KÖKSKOMMITTÉN 

 

Årsberättelse KÖKSKOMMITÉN  

Under året har köket drivits av Andréa Ahnmark som med hjälp av frivilliga har hjälp till att 

bemanna köket vid tävlingar. 

 

Köket har varit behjälpligt vid flera tävlingar under det gångna året. Vid GP-tävlingarna tog man 

hjälp av ett ungdomslag och under Lagchansen i agility fanns en food-truck.  

Vidare har ett värmeskåp inhandlats. 

Vid höstens medlemsmöte anordnades julmingel med skinkmackor och gröt. 

 

Utmaningen under 2018 har varit bemanningen.  

I november tillsattes en ny kökskommitté bestående av Maria Carlunger (sammankallande), Anna-

Karin Gustavsson, Monica Bergqvist, Maria Carlsson, Agneta Gevert, Herman Ohlsson, Cecilia 

Andhult, Jeanette Wolltin, Jörgen Svensson, Malin Lundin. 

Gruppen har genomfört en städdag, där köket inventerades. Vidare kommer köket rustas upp med 

behövlig utrustning. 

En årskalender har köpts in där samtliga tävlingar och aktiviteter för 2019 skall föras in från 

samtliga grenar. 

 

Maria Carlunger 

Kökskommittén  
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BALANSRAPPORT 
Se separat bilaga 

 

RESULTATRAPPORT 
Se separat bilaga 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Se separat bilaga 

BUDGET FÖR 2019 
Se separat bilaga 
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VERKSAMHETSPLAN 

Verksamhetsplan för styrelse och kommittéer 2019 

• Två medlemsmöten under 2019 + årsmöte 2020 

• Kurser i form av hundägarutbildningar, funktionärsutbildningar m.m. kommer att  

anordnas lika tidigare. Målsättning med fler bruksinriktade kurser. 

• Medlemskväll med rolig aktivitet. 

• 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! 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

    

Förslag till GMBKs Styrelse 2019 

Ordförande Staffan Liewendal  Nyval 1 år 

  

Vice ordf  Annika Hansson 1 år kvar 

  

Kassör Anna-Karin Gustavsson Omval 2 år 

  

Sekreterare Malin Lundin  Fyllnadsval 1 år 

  

Ledamot 

Anna Rudensjö 1 år kvar 

Jessica Hansson Nyval 2 år 

Jörgen Svensson Nyval 1 år 

 

Suppleant 

Marie Törnbink 1 år kvar 

Annette Rydebrink Nyval 2 år 

  

Revisor: 

Ann Trydal Nyval 1 år 

Karin Skyllerström omval 1 år 

 

Revisorsuppleanter:  

Malin Hedeberg omval 1 år 

Ingela Strandeus omval 1år 
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SAMMANKALLANDE I KOMMITTÉER 

Styrelsen 2019 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. 

 


