
 

 
 

 

Göteborg Mölndals Brukshundklubb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2020 
 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
   



2020-02-23  2/29 

 

INNEHÅLL 

DAGORDNING .........................................................................................................................................................................3 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER .......................................................................................................................................4 

 STYRELSEN .....................................................................................................................................................5 

 UTBILDNINGSKOMMITTÉN .....................................................................................................................6 

 TÄVLINGSKOMMITTÉN .............................................................................................................................7 

 BRUKSKOMMITTÉN ....................................................................................................................................8 

 RALLYLYDNADSKOMMITTÉN ................................................................................................................9 

 AGILITYKOMMITTÉN .............................................................................................................................. 11 

 SPECIALSÖKSKOMMITTÉN ................................................................................................................... 13 

 LYDNADSKOMMITTÉ .............................................................................................................................. 14 

 PR-KOMMITTÉN ........................................................................................................................................ 16 

 STUGKOMMITTÉN .................................................................................................................................... 17 

 KÖKSKOMMITTÉN .................................................................................................................................... 18 

BALANSRAPPORT .............................................................................................................................................................. 19 

RESULTATRAPPORT ......................................................................................................................................................... 19 

REVISIONSBERÄTTELSE ................................................................................................................................................. 19 

VERKSAMHETSPLANER .................................................................................................................................................. 20 

 STYRELSEN – Plan för 2020.................................................................................................................. 21 

 UTBILDNINGSKOMMITTÉN – Plan för 2020 ................................................................................. 22 

 TÄVLINGSKOMMITTÉN – Plan för 2020 ......................................................................................... 22 

 BRUKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 ................................................................................................ 23 

 RALLYLYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2020 ............................................................................. 23 

 AGILITYKOMMITTÉN – Plan för 2020 .............................................................................................. 24 

 SPECIALSÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 .................................................................................. 25 

 LYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2020........................................................................................... 25 

 PR/HEMSIDAKOMMITTÉ – Plan för 2020 ...................................................................................... 26 

 STUGKOMMITTÉN – Plan för 2020 .................................................................................................... 26 

 KÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 ................................................................................................... 26 

BUDGET FÖR 2020 ............................................................................................................................................................ 28 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG .................................................................................................................................... 29 

 

 



2020-02-23  3/29 

 

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 2019 

• Balans- och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för 2019 

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 2020 

• Budget för 2020 samt rambudget för 2021 

• Medlemsavgift enligt § 4 för 2020 

• 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 1 år  

• Vice ordförande – Omval 2 år  

• Kassör – Sittande 

• Sekreterare – Omval 2 år 

• Ledamot 1 – Omval 2 år 

• Ledamot 2 – Sittande 

• Ledamot 3 – Fyllnadsval 1 år 

• Suppleant 1 – Sittande 

• Suppleant 2 – Nyval 2 år 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 

17. Val av valberedning enligt §10 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats under punkt 13. 
20. Genomgång av handlingar till distriksfullmäktige. 
21. Premieringar – Vandringspriser och andra utmärkelser 
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. 
  



2020-02-23  4/29 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
För styrelse och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb 

  



2020-02-23  5/29 

 

STYRELSEN 

Styrelsen 2019: 

Staffan Liewendahl, ordförande 

Annika Hansson, vice ordförande 

Anna-Karin Gustafsson, kassör  

Malin Lundin, sekreterare 

Anna Rudensjö, ledamot 

Jörgen Svensson, ledamot 

Jessica Hansson, ledamot 

Annette Rydebrink, suppleant 

Marie Törnbrink, suppleant 

Året som gått 
Styrelsen som valdes på årsmötet den 21 februari 2019 uttalade tidigt ett stort engagemang förr 
medlemsvård och att stärka vi-känslan i klubben. Vi har också beslutat och genomfört tre konkreta 
åtgärder: Vi har lanserat en Hej-kampanj, vi har ordnat en välkomstträff för nyblivna medlemmar och 
försökt att kontakta alla per telefon. Vi har också gjort en presentation om klubben som vi kan visa för 
alla som går kurs hos oss. 

Under året har vi fokuserat på att uppdatera vår organisation. Vi har, tillsammans med en arbetsgrupp, 
satt den nya organisationen på plats och hade en kick-off för alla kommittéer den 16 oktober. Vissa 
detaljer får mejslas ut under gång men själva organisationen är klar. 

Vad gäller vår verksamhet så har vi haft ovanligt många kurser i år. Sommarens valpträffar har låtit 
höra talas om sig även utanför vår klubb. Vi hade två stora sommarläger, ett i bruks och ett i agility. 
Två stora och intensiva tävlingshelger i höstas med Grand Prix och en agilityhelg med nästan 1300 
starter. IGP:n har dragit igång på allvar och vi har haft kvaltävling till LM i Nosework. Dessutom har 
flera klubbkompisar slagit till med både SM-medaljer och bra resultat i Lydnads-SM, Agility-SM och 
Bruks-SM! 

Inköp 
Under året har vi haft två väldigt stora kostnadsposter. Dels för vår avloppsanläggning som vi var 
tvungna att byta och dels för en relativt omfattande service på traktorn. Vi drabbades också tyvärr av 
ett bedrägeri. På grund av detta är klubbens ekonomi ansträngd och styrelsen föreslår därför årsmötet 
att besluta om en höjning av medlemsavgiften med 100 kr för fullbetalande. Bland övriga inköp kan vi 
nämna flyttbara ”skul” som används vid IGP-träning. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har träffats åtta gånger under året plus vid ett konstituerande möte i samband med förra 
årsmötet. 

Medlemsmöten 
Utöver årsmötet har vi haft två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten. Mötena har haft relativt 
god uppslutning och en trevlig stämning. På höstmötet uppmärksammades SM-deltagare. 

Distriktsmöten 
Klubben har haft en eller flera representanter på de flesta mötena för Västra distriktet. 

/Styrelsen 2019 
Genom Staffan Liewendahl 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

 

Utbildningskommittén 2019:  

Åsa Elgqvist Lundgren,  

Anna Forsén,  

Ingrid Dahlqvist,  

Sara Adolfsson,  

Linda Romina Olsson 

 

Kursverksamheten  

Under året har drygt 130 ekipage gått på olika typer av kurser på GMBK. Kurserna har varit både på 

dag- och kvällstid men även några helger. Klubben har under året kunnat erbjuda kurser inom de 

flesta grenar.  

2 Valpkurser, flera instruktörer hjälptes åt att genomföra  

2 Allmänlydnadskurser  

2 Uppletandekurser  

4 Nose-workkurser på olika nivåer och en grundkurs i Specialsök  

3 Agilitykurser på olika nivåer och även en coachgrupp för Agilityekipage.  

1 Brukskurs Appell/Lägre, inkl en spårhelg, flera instruktörer hjälptes åt på kursen  

2 Rallylydnadskurser på olika nivåer  

1 Tävlingslydnadskurs kl 1-2, en coachgrupp Lydnad  

1 Lydnadshelg med extern instruktör Karin Fischer Kristiansson  

2 introkurser med Balansbollsträning  

1 kurs för Ringträning inför utställning  

 

Utbildningar under året  

I början av året avslutades en utbildning för nya Tävlingsledare Lydnad. Klubben fick därmed fyra nya 

auktoriserade Tävlingsledare: Anna Forsén, Annelie Lanngren, Ulrika Heijus och Anna-Lena Ek. Maria 

Carlunger och Elin Larsson avslutade sin utbildning till Allmänlydnadsinstruktörer. I slutet av året 

påbörjades en utbildning för Tävlingsledare i Starklass och Klass 1, deltagarna genomförde två 

träningstävlingar i de klasserna som en del i sin utbildning  

 

Omorganisationen mot slutet av året  

Mot slutet av året tog arbetet med klubbens nya organisation mycket tid. Utbildningskommittén 

kommer framöver bestå av representater från grupperna av aktiva inom de olika grenarna.  

 

Mer rapport om gruppernas arbete på annan plats.  

 

Tack!  

Slutligen vill Utbildningskommittén passa på att rikta ett stort TACK till alla instruktörer, 

hjälpinstruktörer och andra som hjälpt till med kursverksamhet och andra arrangemang under 2019. 

Även ett tack alla träningsgrupper som rapporterar till Studiefrämjandet och där med ökar bidraget 

som klubben får. Ett EXTRA STORT TACK till Malin Hedeberg som även i år sett till att publicera alla 

kurser på klubbens Hemsida och Facebooksida och dessutom hanterat alla kurser och 

kursanmälningar via Din Kurs! 

/Utbildningskommittén  

Genom Åsa Elgqvist Lundgren 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 

 

Gamla TK 

 

Bruks och lydnadstävlingar 

Under året har vi genomfört totalt 10 st tävlingsdagar i bruks och lydnad en minskning med 3 

tävlingsdagar. Under 2019 minskade vi våra tävlingar (pga brist av engagemang och funktionärer). 

Vi plockade bort den lydnads och rapporttävlingen i maj samt en elitspårstävling. 

 

Vår första tävling gick av stapeln den 2-3 februari med totalt 57 startande i klasserna startklass – lk 3. 

Precis som tidigare år ser vi att startklassen drar många ekipage. Vi ökade med 4 st ekipage från 2018. 

 

4:e och 5:e maj hade vi högre och lägre spår med totalt 10+9 deltagare.  En ökning med 3 ekipage 

 

Den 6-8 september genomförde vi vår mycket uppskattade GMBK Grand Prix. En tredagarstävling där 

vi började på fredagskvällen med alla lydnadsklasser. Där startade totalt 36 ekipage (1 mer än 2018). 

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

grenarna; sök, rapport och skydd med 55 startande ekipage (11 st ekipage mindre än 2018). Totalt 

dessa dagar hade vi 101 startande som är exakt samma som 2018 (2017 = 140) 

 

Till vår appeltävling i sök, spår och rapport den 27 oktober deltog 6 ekipage i spåret. Tyvärr blev 

varken söket eller rapporten av pga 0 anmälningar. (2018 hade vi i alla fall 2 st i söket) 

 

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

hade vi totalt i alla klasser 60 tävlande en ökning med 7 ekipage.  

 

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

anmälningar. Vi skulle även ha FH spår där vi hade 10 startande men tävlingen ställdes in då domaren 

var dubbelbokad. 

 

Nya TK 

Under året så var vi ett gäng som arbetade fram ett förslag på en ny organisationsstruktur för GMBK 

där det mesta arbetet skall ske i arbetsgrupper och där representanter från varje grupp träffas i UK 

och TK. Vi kallade till en ”kick off ”under hösten för att presentera vårt förslag samt ge alla grupperna 

möjlighet att starta upp arbetet.  

 

Vi har i TK hunnit träffas vid 2 tillfällen vid dessa tillfällen har varje arbetsgrupp/gren haft med sig 

punkter och vidare har varje arbetsgrupp fått med sig uppgifter/punkter tillbaka till grupperna. Vi har 

pratat om hur vi kan samordna inköp, se över och samordna sponsorer samt sett över hur vi 

gemensamt kan erbjuda liknande medlems- och inspirationsträffar för alla olika grenar.  Allt för att få 

en ökad ”vi” känsla och ett bättre samarbete mellan alla grenar. 

 

Vi hoppas att det fortsatta arbetet kommer flyta på smidigt och att vår fantastiska klubb GMBK 

fortsätter att frodas och blir Sveriges trevligaste och bästa brukshundsklubb. 

 

/Tävlingskommittén Gamla och Nya 

Genom Jessica Beunis, Mölndal 2012-01-15  
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BRUKSKOMMITTÉN 

 

Undere hösten bildades den nya brukskommiten och vi vill börja med att tacka alla funktionärer som 

har ställt upp under året och gjort våra tävlingar så bra. 

Bara till GMBK Grand Prix ställde drygt 70 personer upp ! Helt fantastiskt ! 

 

Under året som gått har vi haft: 

 

Ett helgläger i brukslydnad och uppletande. 

Möte med diskussioner om regelrevideringen där tankar och ideér skickades till distriktet 

KM i bruks där Karin Daun blev klubbmästare 

En funktionärsträff och avstämning efter GMBK Grand Prix där det bjöds på hemmagjord pizza 

Ett möte med julmingel som var mycket uppskattat 

 

14 stycken !! genomförda brukstävlingar.  

Det är något som alla GMBKare kan vara stolta över 

 

1 Appell klass spår. I sök och rapport var det inga anmälningar. 

 

1 Lägre klass spår 

1 Lägre klass sök 

1 Lägre klass rapport 

1 Lägre klass skydd 

 

1 Högre klass spår 

1 Högre klass sök 

1 Högre klass rapport 

1 Högre klass skydd 

 

2 Elit klass spår 

1 Elit klass sök 

1 Elit klass rapport 

1 Elit klass skydd 

 

1 IGP FH (internationellt spår) som tyvärr blev inställd då domaren hade dubbelbokat sig 

 

GMBK har också varit representerade vid året SM med två ekipage  

Helen Pihlgren med Wester i spår och Annika och Ronny Hansson med Lyx i Rapport. 

 

/Brukskommitén  

Genom Anna Johansson 
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 

 
Rallylydnadskommitén 2019: 

Camilla Kaneflo 

Malin Lundin 

Anna Landström 

Gunilla Linder 

Annika Lekman 

Ingrid Dahlqvist 

 

Under året har vi inom sektorn arbetat en hel del med att strukturera upp vårt arbete inom gruppen 

och numera dokumenterar och följer vi upp våra aktiviteter.  

Vi skriver ner regler eller rutiner för hur saker ska skötas och vem som ska göra vad. 

Det har resulterat i bland annat att alla inom sektorn har fått egna ansvarsområden som redovisas på 

varje sektormöte. 

Detta kan förvisso låta ganska fyrkantigt och tråkigt, men har hjälpt oss en massa när vi fått 

gemensamma mål att arbeta mot.  

Vi har jobbat hårt för att både nya medlemmar och de som redan finns i klubben ska känna sig både 

välkomna och känna sig delaktiga i våra aktiviteter.  

Resultatet är att vi: 

▪ Fått igång en fungerande öppenträning med regelbundenhet 

▪ Fått de som tränar att känna sig ”hemma” på klubben och känt sig välkomna. 

▪ Vi har haft mer tävlingar än tidigare år 

▪ Vi börjar få insikt i ekonomin, vad har varit våra inkomster och utgifter. 

▪ Fått flertal medlemmar att vilja hjälpa till som funktionärer på tävlingar 

 

Eurohorse: 

Den 4-7 april var vi dagligen med på Eurohorse där vi hade både uppvisning och en monter.  

 

Tävlingar: 

Vi har under året haft 9 tävlingsdagar. 

▪ 3-6 januari var det My Dog på svenska mässan, den tävlingen är alltid väldigt uppskattad och 

skapar härlig PR till hela klubben. 

▪ 27 – 28/4 var det 3XMästarklass per dag. Den 27/4 fick vi flytta tävlingen till Mölndal 

Hundsällskap då det blev dubbelbokning på klubben, men allt flöt på smidigt. 

▪ 21 maj var det endagarstävling för nybörjare och fortsättningklass. 

Just den dagen, strax före tävlingen började så slog blixten ner i Stugan och skrämde slag på 

både hundar och förare. Tur i oturen så var det inte så många tävlande som hunnit komma och 

ingen blev skadad ( mer än modemet i stugan). 

Så man kan verkligen säga att det blev en tävling med blixt & Dunder.  

▪ 27/8 och 17/9 var det kvällstävlingar med två klasser per gång. 

▪ 3/11 var det sist men inte mist vår traditionella Hallowentävling på Åskvädersgatan. 

 

Öppenträningar: 

Under året att vi arbetat hårt med våra friträningar på Tisdagarna- 

Vi har träningar varje Tisdag under vår och höstterminen. Varje gång är det någon som är ansvarig för 

träningen och vi lägger ut i Facebookgruppen varje vecka vem som ansvarar och där kan 

medlemmarna skiva vad de har för önskemål på träning. 
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Vi har infört ”obligatoriskt” fika efteråt där vi utbyter träningstips osv. 

detta har varit mycket uppskattat. 

Under vintertid så bokar vi upp träningshall på åskvädersgatan så vi kan hålla i gång vår veckoträning.  

Där får de som vill träna, boka upp sig till en kostnad av 100 kr för 2 timmars träning. 

Det har blivit ett tydligt ökat intresse för våra tisdagsträningar. Vi har gått från cirka 4-6 deltagare per 

träningstillfälle till upp mot 10-12 vissa veckor. 

Ett flertal av dem är ”gamla” medlemmar som nu har hittat tillbaka, vilket var ett av våra mål.  

 

Material: 

I somras kom vi över en komplett men begagnad uppsättning skyltar och hållare, vilket vi var i stort 

behov av för endast 3.500 kr.  

Allt material till öppenträningen har flyttat ut till utsidan (under taket vid hundgårdarna står allt i en 

nyinköpt dynbox). 

Våra medlemmar har länge haft önskemål om att kunna komma ut tätningsmaterial även när 

klubbstugan är låst och nu är det fritt fram att träna när man har lust.  

 

Kurser: 

Det har varit lite dåligt med rallykurser under året.  

Endast två kurser har det blivit. 

Det beror helt enkelt på att vi bara har en instruktör som är utbildad i SBK regi.  

Det är något vi ska försöka hitta lösning på nu under 2020. 

 

Möten: 

Vi har haft 4 sektormöten och 2 medlemsmöten under året som gått.  

Protokoll från dess går att få om någon är intresserad. 

 

 

/Rallylydnadskommittén 

Genom Camilla Kaneflo 
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AGILITYKOMMITTÉN 

 

SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN 

Agilitykommittén har under året bestått av 
Sara Adolfsson (sammankallande), Elin 
Fahlgren, Anna Rudensjö, Linda Olsson och 
Olivia Järvholm. I slutet av året började även 
Victoria Eriksson 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, kombinerat med en omröstning inför 
kommande regelrevidering, för agilityaktiva på våren. 

 

KURSER OCH UTBILDNINGAR 

Agilitykurser 

I år har vi haft två nybörjarkurser på våren för nyexaminerade instruktörer och en slalomkurs för alla 
nivåer vilket dragit in en del nya medlemmar.  

Coachgrupp för Elin Fahlgren 

Under sensommar och höst höll Elin Fahlgren i en väldigt populär coachgrupp på klubben som från 
början skulle vara en grupp men på grund av stort intresse blev två grupper. Konceptet online plus 
fysiska träningstillfällen skapade stort engagemang. 

SM-träning 

Inför Agility-SM ordnade vi specialträning för de som kvalat vid tre tillfällen så att vi skulle vara 
laddade och förberedda på bästa sätt. Två personer var ansvariga för varje tillfälle och träningarna 
utfördes under tävlingslika former. 

GMBKs Drömläger 

2019 anordnade vi ett stort agilityläger med flera populära 
instruktörer så som Fanny Gott, Heidi Penttilä, Linn Magnusson, 
Elin Fahlgren och Felicia Fagerström. Lägret pågick fredag till 
söndag och erbjöd allt från femkamp på fredagen till sätta nollan 
träning på söndagen. Däremellan erbjöds hoppteknikskurs för 
Fanny, handlingspass för samtliga duktiga instruktörer och en 
föreläsning med Annika Falkenberg om hunden i rörelse. Vi hade 
även hyrt in en löpcoach som hade föreläsningar med praktik i löpteknik vilket var väldigt uppskattat. 
Mat hjälptes vi i kommittén åt med att erbjuda och lägret blev en succé och en uppföljare planeras 
sommaren 2020. 

 
TÄVLINGAR 

GMBK:s Försommardröm 

Under försommaren hade vi tre kvällstävlingar i samma anda som förra året, men klass 1+2 fördelat 
på de olika storlekarna. Tävlingarna drog totalt in 378 starter och trots lite kämpiga förutsättningar 
för banbygge med dåligt väder så blev tävlingarna lyckade. 

GMBK Lagchansen 

Den 5-6 oktober arrangerades en av stor klass 3- och lagtävling på klubben. Fyra domare och 1281 
starter. Ekipage från hela Sverige deltog. Vi stötte på lite utmaningar, till exempel att hela banorna stod 
i frost när vi kom dit redo att dra igång, och att stegpinnar på balansen lossnade och fick återmonteras 
med silvertejp. Tävlingen blev väldigt lyckad och vi lyckades genomföra tävlingen utan allt för mycket 
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inblandning av det tidiga höstmörkret, vädret under tävlingsdagarna var på vår sida. Tävlingsledare 
var Sofia Eliasson från Borås BK. Domare var Kalle Karlsson, Annika Mojanis, Catharina Tuomisto och 
Oliver Rasmusson.  

Klubbmästerskap  

Söndagen den 1 december var det klubbmästerskap i agility på Anderssons gård i Fjärås. Hela 
överskottet från startavgifter och sponsrat fikabröd gick till Hundsportens insamling till Musikhjälpen. 
Totalt bidrog vi i år med 9848 kr! Klubbmästare i år blev: 

Y XS: Olivia Järvholm och Lovis 

Y Small: Kari Fredriksson och Frasse 

Y Medium: Lisa Olausson och Saga 

Y Large: Helena Liewendahl och Milo 

Distriktsmästerskap  

13 oktober gick DM i agility av stapeln i Tångahallen, 

Vårgårda. GMBK ställde upp med fem färgglada lag och många individuellt tävlande. Totalt var vi 

representerade med över 30 ekipage. Och vilket DM! ÅTTA totala medaljer - 7 individuella och en för 

lag. Genom Anna Rudensjö och Elvis tog klubben hem totalt individuellt guld i Medium!  

SM-guld, SM-guld, SM-guuuuld! 

SM anordnades 28-30 juni  i Skåne! Klubbens SM-trupp var i år större än någonsin och även 
hejaklacken! Individuellt kvalade var: 

● Gabriella Hennings med Elvis och Otto 
● Anna Rudensjö med Vita 
● Karin Daun med Puzzel 
● Jane Björk med Vegas 
● Linn Magnusson med Ester 
● Fiona Lövdinger med Ella och Lilja 
● Monica Lember och Flinga 
● Katja Turnsek och Chatt 

Vi hade även flera kvalade lag; Zuper Ztarz from GMBK, The Challengers from GMBK, Happy Feet med 
Anna Rudensjö, Monica Lember och Sara Adolfsson. Precept jet set med Gabriella Hennings, Run 4 fun 
med Caroline Adamson,2018 års segrare Team Tricolor med Kari Fredriksson, Ba kör med Lisa 
Olausson och Fiona Lövdinger, Fab 4 med Karin Daun, Svanslaget med Linda Olsson, Hunden katten 
glassen med Helena Liewendahl, Snabba fötter med Rosa Dellgran,  

SM-GULD individuellt gick till Gabriella Hennings och Elvis i Medium och till Fiona Lövdinger och Lilja i 
Extra Small. Fiona Lövdinger och Ella tog brons i Small. 

Team Tricolor tog hem bronsmedaljen i lag 

GMBK PÅ VM! 

Agility VM anordnades i Turku i Finland 19-22 September och från GMBK hade vi en 
rutinerad representant i Linn Magnusson med sin Ester som kvalade till att delta i 
lagklasserna. 

GMBK på European Open 

27-29 juli gick European Open av stapeln i Arnhem, Nederländerna och från GMBK 
hade vi två representanter; Gabriella Hennings och Otto och Fiona Lövdinger och 
Ella. 
 
/Agilitykommittén 

Genom Olivia Järvholm 
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SPECIALSÖKSKOMMITTÉN 

Kommittén har bestått av   

Annica Johansson – sammankallande  
Malin Hedeberg  
Mia Tegbrant  
Erika Ljungberg  
Ingrid Dahlqvist  
Annika Muñoz  
Anna Johansson  
 
Kursverksamhet  
I nosework har vi haft två stycken kurser för nybörjare, en fortsättning och en tävlingskurs. I 
specialsök har vi haft en grundkurs.  
Vi har haft ett tillfälle med ”öppen träning” på Kong med 15 deltagare.  
I maj arrangerade vi en av distriktets två test-träffar i de moment som föreslagits ingå i den 
kommande officiella provformen av specialsök.  
 
Tävlingar 
Två officiella doftprov i nosework samtliga klasser med totalt 14 anmälda.  
Anordnat en kvaltävling för att utse klubbens representant till Länsmästerskapet; det blev Klara 
Dahlstedt och Sirius som vann.  
 
Övrigt  
Annica Johansson blev godkänd NW-domare klass 2, tävlingsledare samt tävlingssekreterare.  
Malin Hedeberg blev godkänd tävlingssekreterare.  
Anna Johansson blev certifierad SBK-instruktör Specialsök, och avslutar sin utbildning med att hålla en 
kurs under våren-20.  
 
Klubben hade flera ekipage som direktkvalificerade sig till landets första SM i Nosework. Bäst gick det 
för Annica Johansson och Zita, som placerade sig som 4a i totalen.  
 

 

/Specialsökskommittén  

Genom Malin Hedeberg 
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LYDNADSKOMMITTÉ 

Lydnadsgruppen har under 2019 bestått av:  

Ingela Qvirist - sammankallande 

Åsa Elgqvist Lundgren - kontaktperson i UK  

Annette Rydebrink - kontaktperson i TK 

Jessica Beunis Karlsson - sekreterare 

Anna Forsén 

Annelie Lanngren 

Ulrika Heijus 

Under 2019 har gruppen träffats vid fyra tillfällen: april, juni, september och november.  

 

 

Följande punkter har diskuterats:  

• Vilka mål som bör sättas för tävlingslydnaden.  
• Hur vi samlar lydnadsintresserade på klubben för mer samarbete, fler aktiviteter (organiserat 

och spontant) och större gemenskap.  
• Önskemål och behov av att arrangera fler kurser och i detta kompensera våra instruktörer 

genom kompetensutveckling.  
• Önskemål om och behov av externa instruktörer.  
• Önskemål om och behov av en talanggrupp.  
• Förfrågan om att anordna en rankingtävling under 2020.  
• Hur vi bemannar våra tävlingar och detta med bra framförhållning.  
• Förslaget på ett gemensamt KM på klubben i alla grenar.  
• Fler typer av vandringspriser och tydligare kriterier samt information om dessa.  

 

Följande har genomförts:  

• Vi har haft representanter på UK- och TK-mötena.  
• Vi har haft kontakt med Skatteverket och med SKK om möjligheterna att skriva avtal med 

instruktörer som utbildats av klubben.  
• Vi har gått igenom och lämnat kommentarer till revideringen av lydnadsreglerna.  
• Vi arrangerade en Lydnadsuppvisning på MyDog den 3-6 januari med deltagare från flera 

västsvenska klubbar.  
• En lydnadshelg med Karin Fischer Kristiansson har genomförts.  
• Fyra nya auktoriserade tävlingsledare i lydnad examinerades i början av året.  
• En utbildning för ”Tävlingsledare Light” för Startklass och Klass 1 har delvis genomförts. Den 

fortsätter under 2020. I samband med utbildningen har två uppskattade träningstävlingar 
genomförts.  

• Vi har tagit fram statuter för nya vandringspriser för lydnadsekipage. Vandringspriserna 
kommer att kunna sökas inför årsmötet 2020.  

• Vi har gått igenom och bestämt vilka tävlingar vi ska ha under 2020.  
• Vi har haft ett lyckat julmingel med många deltagare. Det blev brainstorming om vad 

lydnadsgruppen kan göra framöver och föredrag av Fatima Spaho om talangtrupp och 
landslag.  

• Tävlingsmaterial har inventerats.  
• Följande officiella lydnadstävlingar har genomförts under året, varav novembertävlingarna i 

Göteborgs Hundarena efter omorganiseringen:  
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o Startklass och klass 1: 2 februari, inomhus i Göteborgs Hundarena 
o Klass 2 och Klass 3: 3 februari, inomhus i Göteborgs Hundarena 
o Alla Klasser: Grand Prix 6 september 
o Startklass och Klass 1: 22 november, inomhus i Göteborgs Hundarena 
o Klass 2 och Klass 3: 23 november, inomhus i Göteborg Hundarena  

• Vi har ansökt och fått godkänt för ytterligare en lydnadstävling, i startklass och klass 1, under 
2020. Syftet är både att erbjuda våra ekipage, som är i början av sin lydnadskarriär, en 
hemmatävling i bekant miljö och att få in mer pengar till klubben. 
 
 

/Lydnadskommittén  

Genom Ingela Qvirist 
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PR-KOMMITTÉN 

 

PR-kommittén ligger vilande.  
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STUGKOMMITTÉN 

 

Stugkommittén har tappat ett par medlemmar under året som behöver ersättas.  

Gräsklippning har skötts under året genom rättvis fördelning. 

Vi har gjort reparation och service av traktorn, gräsklipparen och vägskrapa. Vi har även gödslat 

gräsplanerna.  

Skrapning av grusvägen har gjorts vid flera tillfällen.  

Städdag i våras. 

 

 

/Stugkommittén  

Genom Magnus Svensson 
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KÖKSKOMMITTÉN 

 

En ny köksgrupp tillsattes vid årsskiftet bestående av Maria Carlunger (sammankallande), Anna-Karin 

Gustavsson, Cecilia Andhult, Monica Bergqvist, Maria Claesson, Agneta Gevert, Herman Ohlsson och 

Jeanette Wolltin. 

 

Driftsrutiner och bokningsdokument och menyer har skapats och kommunicerats till klubbens övriga 

grenar via mail och facebook.  

 

Inventering och uppdatering av köksmaterial och basvaror. Nytt porslin och annan nödvändig 

köksutrustning har köpts in. Klubben skall i minsta möjliga mån använda engångsartiklar. 

 

Köket har varit behjälpligt med inköp till samtliga av klubbens tävlingar under det gångna året. Vid 

Grand Prix tävlingarna ansvarade köket även för bemanning och matlagning till tävlingens alla 

måltider och fest.   

Under Lagchansen i agility fanns en food-truck.  

Köket har fått mycket beröm för kvaliteten på mat mm. 

 

Utmaningarna har varit att få de olika tävlingsorganisationerna att ta till sig bokningsrutinerna. 

Det har varit svårt att uppskatta antalet portioner som ska serveras vid samtliga tävlingar. Den 

förväntade försäljningen vid tävlingarna har inte varit tillfredsställande och bland annat bidragit till 

att köket har gjort ett minusresultat. 

 

Kostnaderna har dragit iväg på grund av inköp av köksutrustning, för dyr mat på tävlingar till 

funktionärer samt dålig försäljning. 

Food-trucken har belastat kökets budget vilket inte var budgeterat. 

 

Kökskommittén är hårt belastad och har bett om förstärkning från andra grenar utan resultat. I slutet 

av året har kommittén förlorat fyra gruppmedlemmar på grund av detta.  

  

/Kökskommittén  

Genom Maria Carlunger 
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BALANSRAPPORT 
 

Se Bilaga 1 

 

RESULTATRAPPORT 
 

Se Bilaga 2 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Se Bilaga 3 
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VERKSAMHETSPLANER 
För styrelse och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb 
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STYRELSEN – Plan för 2020 

 

Allmänt 

Styrelsen ska verka för att hitta en lösning på bilvägen till klubben. Diskussioner har förts med 

kommunen, Trafikverket, Skytteklubben och militären även under 2019. Styrelsen ska också verka för 

att förbättra innehållet på vår hemsida. 

 

Medlemsvård 

Styrelsens ordförande skriver ett medlemsbrev per kvartal som distribueras till alla medlemmar per 

mejl, på Facebook och på hemsidan. Vi vill ha ett möte per termin för nya medlemmar och jobba mer 

med frågan om hur vi kan hjälpa nya medlemmar att komma in i klubben och må bra. Under 2020 vill 

vi också jobba med att uppdatera policydokument och trivselregler för klubben och för klubbens 

sociala medier. 

 

Ekonomi 

Under 2020 ska vi arbeta för att återta den goda finansiella ställning som vi hade innan den stora 

utgiften för avloppsanläggningen. Styrelsen mottar gärna förslag, initiativ och idéer för att öka våra 

intäkter! En god ekonomi är en förutsättning för att ha en levande klubb. Vi vill ha bättre uppföljning 

av budgetar och, i övrigt, ha god ordning på klubbens ekonomi. Styrelsens ordförande, kassör och en 

ledamot har formerat en ekonomigrupp i styrelsen som förbereder ekonomiska frågor samt budgetar. 

De olika kommittéerna följer upp och redovisar större tävlingar till styrelsen för att vi ska få en 

snabbare bild av om det blev ett positivt eller negativt resultat. Under 2020 ska styrelsen undersöka 

förutsättningarna för att hitta finansiering för kommande projekt enligt vår vision, till exempel 

inomhushall och klubbstuga. 

 

Organisation 

Styrelsen vill verka för att vi hjälper varandra mer ”över gränserna”, till exempel att en gren hjälper en 

annan med köksansvar vid tävlingar. Styrelsen vill också hitta vägar för att engagera fler medlemmar 

att engagera sig i klubbens olika aktiviteter  

Styrelsen vill stödja de kommittéer som förändrades eller kom till under vår omorganisation 2019. De 

som förändrades var Tävlingskommittén och Utbildningskommittén och de som kom till var Bruks- 

och Lydnadskommittéerna. 

TK ansvarar för att upprätta ett årshjul för 2020 års tävlingar på klubben och UK gör motsvarande 

planering för kurser. Styrelsen anser att vi behöver prioritera valpkurser och kurser i allmänlydnad 

och vill verka för att fler medlemmar vill hålla dessa kurser. 

 

/Styrelsen, genom Staffan Liewendahl 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

UK kommer framöver att fungera som ett forum där representanter för de olika grupperna träffas och 

samarbetar.  

- Samordna och planera klubbens kursutbud  

- Hantera kursutbudet genom Din Kurs, Hemsidan, Facebook (sprida kunskap om hur vi hanterar)  

- Valp- och Allmänlydnadskurser  

- Valpträffar- Samordna behov av instruktörsutbildningar  

- Instruktörsträffar 

- Kontakt med Studiefrämjandet  

- Kontakt med Distriktet i Utbildningsfrågor  

- Sammanställa årets Budget och Utfall  

- Sammanställa Verksamhetsberättelse 

 

/Utbildningskommittén, genom Åsa Elgqvist Lundgren 

 

 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

Nya TK är fortfarande under utveckling och vi arbetar för att etablera nya rutiner och 

samarbetsområden mellan grenarna. Representanter träffas i TK 3-5 ggr per år. Frågeställningar och 

punkter skickas från TK till ”grupperna” för att diskuteras. Representanterna förmedlar sedan 

informationen samt övriga frågor tillbaka till TK där man sammanställer innehållet från respektive 

gren.  

Vi planerar bland annat att under 2020: 

• Genomföra samma mängd tävlingar som under 2019 med några förändringar. Vi kommer hålla 
en rankingtävling i lydnad och tar bort februaris inomhustävling. Vi hoppas att kunna 
genomföra vår IGP tävling samt vår appeltävling i sök och rapport. 

• Etablera kontakter med nya sponsorer och hålla kontakten med gamla samt distribuera till 
våra olika tävlingar. 

• Tillsammans med UK sammanställa och utbilda nya funktionärer. 

• Planera och genomföra inköp av tävlingsmateriel samt priser 

• Planera och tillsammans med grupperna genomföra ett KM  

• Uppdatera vårt allroundpris genom att utöka grenarna som skall ingå (skall ha med 
mondioring, IGP och vallning) 

 

/Tävlingskommittén, genom Jessica Beunis 
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BRUKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

Brukskommittén har planerat att ha tävlingar i appellklass, alla klasser i spår, sök, rapport, skydd och 

IGP. Det blir också att bli en IFH-V (anlagsprov i spår) nu i vår.  

Det kommer också att bli några funktionärsträffar och funktionärsutbildningar under året som till 

exempel tävlingsledare, tävlingssekreterare, provledare IGP och en kommenderingskurs.  

Nu i vår startar det en appell/lägre och en högre/elit kurs i brukslydnad. Det finns även planer på en 

spårkurs och en sökkurs. 

Till sommaren planeras det för ett helgläger i skydd/IGP/mondeoring och en helg med brukslydnad.  

 

/Brukskommittén, genom Anna Johansson 

 

 

 

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2020 
 

Tävlingar: 

Vi planerar inga tävlingar under våren men kommer att ha tre stycken under hösten. 

15/9 kvällstävling 

20/9 heldag med 4 tävlingar i både fortsättning och Mästarklass. 
13/10 Kvällstävling Avancerad 
 
 
Möten: 

Vi kommer att ha 2 medlemsmöten under året. 

Vårens möte är planerad till 24/3. 

Till höstens möte har vi ännu inte satt något datum. 

Sektormöte planerar vi att ha 9 st under året. 

Ett per månad med undantag för semestertider och juluppehåll. 

 

Öppenträningar. 

Start tisdagar i Mars/april 
Inomhusträningen har vi bara haft 2 st i år och kommer att starta upp dem igen under November med 
cirka 2 träffar i månaden. 

 

Kurs: 
 Ingrid D har ev 1 helgkurs i maj? 

Fortfarande på planeringsstadiet. 
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Övrigt: 

25/4 Vi planerar in en Prova-på dag för både medlemmar och icke-medlemmar som är nyfikna att 

testa rally under en dag. 
KM Gemensamt med andra grenar inom klubben, frågan kommer att diskuteras inom TK innan beslut 
om datum och hur det är tänkt att det ska bli. 

 

/Rallylydnadskommittén, genom Camilla Kaneflo 

 

 

 

AGILITYKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

Agilitykommittén kommer under 2020 att bestå av Sara Adolfsson (sammankallande), Linda Olsson, 

Elin Fahlgren, Olivia Järvholm, Anna Rudensjö och Victoria Eriksson. 

Prima Valborg 

Vi kommer tillsammans med hela GMBK att genomföra en fyra dagars tävling för att dra in pengar till 

klubben. Tävlingen kommer att bli i samband med valborg (30 april till 3 maj). Tävlingen kommer att 

ha alla klasser plus lagklasser och vi har hyrt in oss på Härryda Hundarena för att försäkra oss om 

genomförbara förhållanden med väder och underlag. 

GMBKs Försommardröm 

Klubbens tidigare hösttävling blir i år en försommartävling den 6-7 juni med klass 1 & 3 på lördag och 

klass 2 & 3 på söndagen. Vi hoppas på tre dagar med många tävlande ekipage och fint väder. 

SM 

Klubben kommer att representeras på agility-SM i Ystad både i lag och individuellt. Vi planerar 

gemensamma banträningar inför SM för alla våra medlemmar. 

DM 

Målet är att anmäla lag till DM 2020 förutsatt att det anordnas på liknande sätt som föregående år. För 

tillfället är framtiden för DM lite osäker. Vi uppmuntrar våra medlemmar att även delta individuellt. 

KM 

Vi planerar att även ha agility-KM 2020 till förmån för Musikhjälpen.  

Instruktörsutbildning 

Kommittén ser gärna att fler medlemmar går A1-utbildning (grundutbildning för agilityinstruktörer).  

Tävlingsledarutbildning 

Kommittén hoppas på att kunna skicka minst en person på tävlingsledarutbildning under 2020. 

Kurser  

• Planen är att hålla agilitykurser under både våren och hösten. 

• Planen är att även detta året hålla i vårt populära drömläger i augusti. 
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Medlemsaktiviteter 

Vi kommer ha ett till två medlemsmöten under året för diskutera agilityaktiviteter på klubben. Vi 

kommer också arrangera grillkvällar och andra aktiviteter. 

 

/Agilitykommittén, genom Olivia Järvholm 

 

 

 

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

2 doftprov 

Några kurser i olika format 

Öppna träningar 

Förhoppningsvis en inoff tävling i kongsök 

Ev en föreläsning 

 

/Specialsökskommittén, genom Malin Hedeberg 

 

 

 

LYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

Lydnadsgruppen planerar att genomföra ett antal aktiviteter under 2020. Den övergripande ambitionen 

är att öka intresset för tävlingslydnad, värva nya ekipage och utveckla våra medlemmars 

lydnadskompetens. Det kräver att vi har ett brett angreppsätt och tänker långsiktigt.  

 

Lydnadsgruppen tjuvstartade under våren 2019, 2020 blir det första året då vi har det fulla ansvaret för 

tävlingslydnaden i klubben. Trots höga ambitioner ser vi det som ett provår, då vi får testa vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Utifrån detta har vi lagt våra planer och budget.  

Planer för 2020 

• Arrangera medlemsträffar för lydnadsintresserade på klubben. Julminglet 2019 var ett lyckat 
exempel som vi hoppas kunna upprepa även på andra tider under året.  

• Genomföra ett urval av de aktiviteter som föreslogs på julmingelkvällen, t ex öppna träningar, 
tematräningar, träningstävlingar, kurser. Detta är givetvis beroende av att vi kan rekrytera 
frivilliga och instruktörer.     

• Genomföra ett antal officiella tävlingar, varav två är nya: 

o Rankingtävling den 9-10/5. Tävlingens syfte är att erbjuda lydnadsekipage att “jaga” 
poäng till rankingslistan som ligger till grund för uttagningen till landslaget.  

o Startklass och klass 1 den 30 maj. 
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o Grand Prix i september (samtliga klasser). 
o GMBK:s inomhustävling i november (samtliga klasser).  

• Genomföra två lydnadskurser på våren och två på hösten.  
• Anordna ett antal träningstävlingar, där de träningstävlande betalar en mindre avgift på 50 kr 

per start. 
• Sätta mål för antalet lydnadsekipage i olika klasser.  
• Följa upp de nya tävlingsreglerna. 
• Ta fram ett förslag på avtalsmall för instruktörer, enligt bestämmelserna från Skatteverket. 

Förslaget skickas till styrelsen som bör vara den som beslutar i frågan, då förfarandet bör vara 
samma för klubbens samtliga instruktörer.  

 

/Lydnadskommittén, genom Ingela Qvirist 

 

 

 

PR/HEMSIDAKOMMITTÉ – Plan för 2020 

 

Kommittén ligger vilande.  

 

 

 

STUGKOMMITTÉN – Plan för 2020 

 

Stuga har planerat in två städdagar under året.  

Den första blir i vår måndag den 13:e april.  

 

 

/Stugkommittén, genom Magnus Svensson 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2020 
 

En ny Köksgrupp tillsattes vid årsskiftet 2018-2019. Gruppens uppdrag var att ta fram menyer som 
skulle bidra till en mer enhetlig och kostnadsmässigt jämförbar budget vid tävlingar inom de olika 
sektorerna.  

Ytterligare uppdrag var att vara behjälplig vid inköp och att skatta förväntad försäljning vid de olika 
tävlingarna. 
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Efter första året har flera olika förbättringsförslag kommit fram.  
• För verksamheten 2020 ser kökskommittén fram emot en förbättrad organisation med utökad 

bemanning i gruppen av personer från de olika sektorerna.  
• Vi önskar även en namngiven person ur varje sektor som ansvarar vid respektive tävling och 

följer bokningsrutinerna. Detta skulle leda till bättre planering och mindre överinköp av mat. 
• Vi planerar en städdag där vi inventerar och röjer köket.  
• En gemensam kostnad för klubben är inköp av en stor frys för att kunna hålla ett bra och 

hållbart sortiment 

 

Vi har inför 2020  
• begränsat utbudet på menyer till enklare och billigare maträtter 
• större kostnadskontroll på funktionärsmåltider 
• lagt förslag till styrelsen på hur samarbetet mellan kökskommittén och sektorerna ska 

underlätta arbetet inför och efter tävlingarna 
 

/Kökskommittén, genom Annika Lekman  
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BUDGET FÖR 2020 
 

Se Bilaga 4 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

 

Styrelsen 2020 

Ordförande Staffan Liewendahl Omval  1 år 

Vice ordförande Annika Hansson Omval  2 år 

Kassör  Anna-Karin Gustafsson Sittande  (1 år kvar) 

Sekreterare Malin Lundin Omval 2 år 

Ledamot 1 Jessica Hansson Sittande  (1 år kvar) 

Ledamot 2 Jörgen Svensson Omval  2 år 

Ledamot 3 Ingela Qvirist Fyllnadsval  1 år 

Suppleant 1 Anette Rydebrink Sittande  (1 år kvar) 

Suppleant 2  Karin Daun Nyval  2 år 

 

Revisorer 

1.  Karin Skyllerström Omval  1 år    

2.  Dan Lund Nyval  1 år   

Revisorssuppleanter 

1.  Malin Hedeberg Omval  1 år    

2.  Ingela Strandéus Omval  1 år    

 

Valberedningen 

Sammankallande  Åsa Elgqvist Lundgren Sittande  (1 år kvar)    

Ledamot 1 Maria Carlunger Nyval  2 år     

Ledamot 2 Marie Törnbrink Nyval  1 år    

  

 

Signaturer för omedelbar justering: 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Mötesordförande    Sekreterare 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Justeringsman 1   Justeringsman 2 


