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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 2020 

• Balans- och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för 2020 

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 2021 

• Budget för 2021 samt rambudget för 2021 

• Medlemsavgift enligt § 4 för 2021 

• 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 – Fyllnadsval 1 år  

• Kassör – Omval 2 år 

• Sekreterare – Sittande 

• Ledamot 1 – Omval 2 år 

• Ledamot 2 – Sittande 

• Ledamot 3 – Nyval 2 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. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 
För styrelse och kommittéer på Göteborg Mölndals Brukshundklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSEN 2020 

 

GMBK:s styrelse för 2020 

Staffan Liewendahl, ordförande, kontaktperson för Hundungdom 

Annika Hansson, vice ordförande, och kontaktperson för Brukskommittén 

Anna-Karin Gustavsson, kassör 

Malin Lundin, sekreterare och kontaktperson för Rallyn 

Jörgen Svensson, kökskommittén 

Jessica Hansson, Stugan 

Karin Daun, Agilityn 

Ingela Qvirist: Specialsök 

Annette Rydebrink: Lydnad 

 

Året som gått 

Styrelsen som valdes på årsmötet den 23 februari 2020 har haft ett utmanande år då klubbens 

verksamhet präglats i hög grad av pandemin. Coronakrisen påverkar förstås GMBK både 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Styrelsens ekonomigrupp tog tidigt fram förväntade kostnader 

för att se vilka vi kunde spara in på och gick snabbt ut med information och uppmaning till hela 

klubben att hitta sätt att behålla våra intäkter. Vi fick ett fantastiskt gensvar och stort engagemang från 

många medlemmar och kunde fortsätta med kurser med begränsat antal deltagare under vissa 

perioder. Vår stora källa till inkomster - tävlingarna har varit svårt att genomföra i den omfattningen 

vi brukar men några har vi kunnat hålla, bland annat Grand Prixen om än i begränsad omfattning. Vi 

tittade också på andra möjligheter att tjäna pengar. Träningstävlingar, läger och Newbodyförsäljning. 

Det är helt fantastiskt att vi lyckats klara vår ekonomi med tanke på hur dystert det såg ut i våras. Vi 

har till och med kunnat bygga upp ett överskott på klubbens konto igen. När de nya restriktionerna 

kom i höstas tvingades vi att ställa in alla klubbens tävlingar och all inomhusaktivitet.  
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För övrigt har styrelsen arbetat fram nya trivselregler och ny policy för sponsring av SM-deltagare, och 

för anordnade av tävlingar. Vi har välkomnat två nya verksamheter till GMBK – Mondioring, som ligger 

under brukskommittén och Canine Cross, som blir en egen kommitté och lyder under Svenska 

Draghundsportförbundet. Vi lyckades, tack och lov, göra kommunens miljöförvaltning nöjd gällande en 

fråga om de massor som används vid byggandet av våra vägar och planer i planprojektet.  

 

Tillsammans med Stugkommittén upphandlade vi en teknisk besiktning av klubbstugan. I stort kan 

man säga att stugan kan hålla många år till om vi åtgärdar taket, västfasaden och hundduschrummet. 

Duschrummet är så dåligt att vi tvingades stänga det tills vi har möjlighet att renovera det. Och till sist 

vägmiraklet. Just som vi skrivit in i styrelsens verksamhetsplan att vi ska fortsätta att jobba för att 

vägen till klubben ska förbättras skedde det ”av sig själv” och vägen har aldrig varit så fin. Vi tror att 

det är militären som rustat upp den på grund av att deras verksamhet ökar på skjutfältet.  

 

Inköp 

Vi har köpt grus för att kunna underhålla klubbens egen väg, en ny stationär dator till sekretariatet 

istället för den som förstördes i blixtnedslaget och ”frisparksfigurer” för träning av framåtsändande 

och Mondioring.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft tio ordinarie styrelsemöten under året samt ett konstituerande möte i samband med 

förra årsmötet. Vi har dessutom haft två extra styrelsemöten om enskilda frågor samt två extra möten 

om coronasituationen, varav ett med representanter från alla kommittéer. Två av dessa möten har 

varit digitala via klubbens nya Teams-konto och två hölls per telefonkonferens. 

 

Medlemsmöten 

Inga medlemsmöten har kunnat hållas i år på grund av pandemin. Istället har vi uppmanat 

medlemmar att kontakta styrelsen via ordförandemejlen med eventuella synpunkter, idéer och 

förslag. Inga skrivelser har dock inkommit. 

 

Distriktsmöten 

Klubben har varit representerad på de flesta mötena som kunnat hållas för Västra distriktet, bland 

annat årsmötet. 

 

/GMBK:s styrelse  

Genom Staffan Liewendahl 

 

 

 

 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN 2020 

 

UK ska fungera som ett forum där representanter för de olika grupperna träffas och samarbetar i 

Utbildningsfrågor, tex klubbens kursutbud, instruktörsutbildningar, mm. Personerna som träffas 

behöver inte vara desamma vid alla träffar.  

Under 2020 har grupperna främst representerats av: Åsa Elgqvist Lundgren (Lydnad) , Malin 

Hedeberg (Spec.sök) , Linda Romina Olsson (Agility), Mona Borgh (Bruks) och Anna Landström 

(Rally).  
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Kursverksamheten  

Året har självklart präglats av Coronapandemin och många av våra planerade kurser har fått ställas in. 

Genom att de olika grupperna varit kreativa och hittat alternativa kursupplägg med mindre antal 

deltagare och framförallt utomhusaktiviteter så har klubben trots allt kunnat genomföra en hel del 

kurser. Otroligt bra och kreativt av alla!! Tyvärr fick ju dock endel aktiviteter ställas in som tex våra 

uppskattade valpträffar under sommaren då antalet deltagare på dem alltid är svårt att beräkna. Vi 

hade också en större föreläsning inplanerad gemensamt med Studiefrämjandet i början på året, tyvärr 

just i samband med Coronautbrottet. Denna fick då tyvärr ställas in med kort varsel.  

 

Genomförda kurser under året:  

2 Valpkurser  

1 Specialsök, kurs på Maritiman  

1 Specialsök, Grundkurs  

2 Specialsök, Tematräningar, Nosework och Specialsök  

1 Agility, kurs för nybörjare….mer agility???  

2 Bruks, kurser Appell/Lägre  

2 Bruks, Spårkurser  

1 Bruks, Uppletande  

1 Lydnad, Helgkurs  

1 Lydnad, kortkurs i Fritt följ  

1 Lydnad, kortkurs i Rutan/Fjärrdirigering  

1 Lydnad, Tävlingslydnadskurs kl 1  

2 Lydnad, Startklass  

1 Lydnad, Coachgrupp  

1 Lydnad, (fortsättning)  

Lydnad för Räddningshundar  

1 Canicross  

 

Under året har vi haft en enormt stor efterfrågan på valpkurser. I spåret av pandemin har många 

passat på att skaffa sig sin första hund och behöver hjälp. Tyvärr har vi inte kunnat möta det behovet.  

 

Utbildningar under året Rally:  

Anna Landström och Camilla Kaneflo startade sin utbildning till Rallylydnadsinstruktörer. SBK 

Instruktörsutbildning: Två personer anmäldes till utbildningen under hösten men dom kom tyvärr 

inte med då efterfrågan på platserna var stor.  

 

Tack!  

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

hjälpinstruktörer och andra som med STOR kreativitet och vilja sett till att vi kunnat erbjuda 

kursverksamhet och andra arrangemang under 2020. Även ett tack alla träningsgrupper som 

rapporterar till Studiefrämjandet och där med ökar bidraget som klubben får från dem! 

 

/Utbildningskommittén  

Genom Åsa Elgqvist Lundgren 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2020 
 
Vi har i TK hunnit träffas vid 2 tillfällen. På grund av rådande omständigheter så har delar av vår 

verksamhetsplan inte genomförts.  

 

Under de träffar vi haft så har vi: 

· Sammanställt klubbens tävlingar som skulle genomföras under 2021. 

· Vi har haft ett sponsormöte där vi formulerat ett brev man kan skicka till nya sponsorer innan man 

startar upp ett ev samarbete med dessa. 

· Elin tryckte upp 10 st mycket synliga funktionärsvästar 

· Vi stämde av intresset hos de olika grupperna kring utbildningar. 

· Inventerade och planerade inköp av materiel och priser inför kommande tävlingar. (inköp gjordes 

aldrig då alla tävlingar inte genomfördes) 

· Vi började planera för att tillsammans genomföra ett KM. 

· Vi samplanerade inför prova-på-dag och andra tävlingar som tyvärr fick ställas in. 

 

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  

Genom Jessica Beunis 

 

 

 

 

BRUKSKOMMITTÉN 2020 

 

Ett konstigt år då många tävlingar och aktiviteter blev inställda, men vi har ändå haft en hel del 

tävlingar om än i mindre format. GMBKs stortävling Grand Prix genomfördes med reducerat antal 

tävlande och genom att Rapporttävlingen lades på en egen helg. Kul att vi ändå lyckades genomföra 

Grand Prix i en tid när så många tävlingar ställdes in.  

Klubben hade ju stora utgifter förra året på grund av bland annat avloppet så ekonomin i våras var ju 

ej på topp. Flera ”bruksare” slog sina kloka huvuden ihop och funderade på hur man skulle kunna få in 

pengar till klubben. Det resulterade i kurser,spårhelger,tävlingsträningar och läger mm. Stort tack till 

alla som har hjälpt till.  

Genomförda aktiviteter 

● Flera tävlingsträningar 

● Skyddsläger med svenskskydd, IGP och Mondeoring.  

● Brukshelg med lydnad och uppletande  

Tävlingar 

● FH-spår  

● IGP 1,2,3 

● BH-prov 
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● Rapport lägre,högre och elit 

● Spår Elit x 2 

● Sök lägre, högre och elit 

● Skydd lägre, högre och elit  

● Appellklass spår och sök 

● IGP 

Kurser  

● 2 st Appell och lägreklass lydnad  

● Uppletandekurs 

● 3 st spårkurser helg  

 

/Brukskommittén  

Genom Anna Johansson 

 

 

 

 

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 2020 

 
Året började bra med årets största satsning som är Rallylydnad på My Dog. 

I år hade vi tävlingar Torsdag – Söndag med två tävlingar per dag. 

Det ger som vanlig ett stort PR till klubben. Tyvärr blev det inte en sådan stor ekonomisk vinst som vi 

hade hoppats på. 

  

Under detta speciella år så är det så mycket aktiviteter som inte gått att genomföra, det är ingen nyhet 

för någon. 

Det vi hann med att genomföra innan de strängare restriktionerna började gälla var följande. 

  

2 tävlingar varav den ena var dubbeltävling hade vi den 28 augusti samt 20 september. 

Öppenträngen hade vi i gång under både vår och höst, varje tisdag. Vi har ökat deltagandet på 

öppenträningarna med nästan det dubbla mot förra året. 

Under året så bytte vi plats på planen och fick istället agilityns gamla hörn av plan. Det hade en stor 

positiv inverkan på vår träning då vi blev mer” samlade” 

Inomhusträning. Vi bokade in ett antal inomhusträningar på Åskvädersgatan men efter första 

träningen i November så vart vi tvungna att ställa in allt. 

 

Kommittémöten har varit 8 stycken samt 1 telefonmöte. 

Under året har vi även fått 2 personer utbildade till rallyinstruktörer. 

Både Camilla Kaneflo och Anna Landström är nu godkända instruktörer och kommer att ha kurser 

under 2021. 

 

I vår kommitté har 2 personer slutat, Ingrid Dahlqvist och Gunilla Linder. 

I stället har vi haft äran att få in Ulrika Mattson i vårt gäng. 
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Ni ser vi med full tillförsiktlighet fram mot mycket mer möjlighet att träna hund och träffas socialt 

under 2021. 

  

/Rallylydnaskommittén 

Genom Camilla Kaneflo, 

 

 

 

 

AGILITYKOMMITTÉN 2020 

 
SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN 

 

Agilitykommittén har under året bestått av Sara Adolfsson (sammankallande), Elin Fahlgren, Anna 

Rudensjö, Linda Olsson, Olivia Järvholm och Victoria Ericsson. I Augusti började Sandra Molander i 

kommittén och Linda Olsson tog en paus. Med anledning av läget världen över har våra möten under 

2020 hållits på länk vilket fungerat bra och effektivt. Kommittén har under året haft 12 protokollförda 

möten samt kontinuerlig kontakt i en Facebookgrupp. 

KURSER OCH UTBILDNINGAR 

 

Agilitykurser 

I år har vi haft en nybörjarkurs, en handlingskurs och en running contacts kurs som dragit nya 

medlemmar och varit väldigt lyckade. 

Utbildningar 

Vi hade ambitionen att utbilda en ny tävlingsledare och en ny agilityinstruktör under året men på grund 

av det rådande läget med pandemi och restriktioner har dessa skjutits fram till 2021. 

 

GMBKs Drömagilityhelg 

Föregående års succéläger återkom i år i en restriktionsanpassad variant med begränsat antal deltagare, 

lokala instruktörer och ingen möjlighet till övernattning. I år hade vi 7 instruktörer och erbjöd olika 

tematräningar såsom slalom, hoppteknik, distanshandling, löpteknik och sätta nollan träning. Lägret 

blev fullbokat och var mycket uppskattat av alla deltagare. 

Agilityplanen flyttade 

Vi har under en testperiod på ett år fått möjlighet att flytta agilityplanen till en större och jämnade del 

av den stora apellplanen. Detta är en stor förbättring och vi har utnyttjat det genom att större delen av 

sommaren haft färdigbyggd bana tillgänglig för våra medlemmar. Den nya planen möjliggör att både ha 

en färdig bana uppbyggd och samtidigt kunna träna detaljer bredvid. 

 

TÄVLINGAR 

GMBK:s Trippelchans 

Under våren och försommaren fick inga officiella tävlingar anordnas, men vi hade istället tre inofficiella 

tävlingar under ett tidigare populärt koncept på klubben; Trippelchansen. Det var en cup med tre 

omgångar som följde alla lämpliga restriktioner och blev lyckat!  

Corona Agility cup  
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I frånvaron av verkliga tävlingar anordnades en agilitycup online med 4 deltävlingar där GMBK hängde 

på och byggde upp alla 4 banorna för sina medlemmar att delta och filma på. Intresset var stort och 

många medlemmar sprang dessa banor. 

GMBK Höstdröm 

10-11 oktober lyckades GMBK klämma in en tävling under det korta fönster som det var tillåtet innan 

den möjligheten drogs in igen. Vi anordnade en tvådagars klass 1 med sammanlagt 259 starter. Pär 

Tangfelt och Viktoria Lundh var domare och banorna var mycket omtyckta. 

 

SM för alla 

I avsaknad av ett ”riktigt” svenskt mästerskap anordnades en online-variant av mästerskapet med en -

hopp och en agilityklass. Vi byggde upp båda på klubben och anordnade en dag där vi körde bana 

tillsammans och hejade på varandra. Arrangemanget hade totalt 1360 anmälda och vi hade många 

deltagare från klubben.  

 

VM, SM, DM, KM  

Alla mästerskap, från internationella till lokala blev inställda. Nytt landslag kommer att tas ut till nästa 

år förutsatt att läget förbättras världen över. 

/Agilitykommittén  

Genom Olivia Järvholm 

 

 

 

 

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN 2020 
 
Kommittén har bestått av: 

Annica Johansson – sammankallande 

Malin Hedeberg 

Mia Tegbrant 

Erika Ljungberg 

Annika Muñoz 

Anna Johansson 

Mona Borg (from juli) 

 

Vi har under året genomfört 2 kurser. En specialsök grundkurs med start i januari och en 

specialsökkurs på 2 tillfällen på Maritiman i februari/mars. 

 

Vi arrangerade ett officiellt Doftprov Nosework i februari med 7 starter. 

 

Tematräningar har vi hållit 2 st. – behållare; nosework i februari med 12 deltagare och 

specialsök/nosework i juni med 16 deltagare. I april anordnade vi ”Påskjakten” en skojtävling i 

specialsök med 3 utomhusområden och 10 deltagare. I april anordnade vi också en träningstävling i 

specialsök med 12 ekipage. 

 

Under året har en sökvägg (enbart för sök på kong) satts upp nedanför verandan. 
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/Specialsökskommittén  

Genom Erika Ljungberg 

 

 

 

 

LYDNADSKOMMITTÉ 2020 
 
Lydnadsgruppen har under 2020 bestått av: 

Ingela Qvirist - sammankallande  

Åsa Elgqvist Lundgren - kontaktperson i UK 

Annette Rydebrink  

Jessica Beunis Karlsson – sekreterare – kontaktperson i TK  

Anna Forsén  

Annelie Lanngren  

Ulrika Heijus 

Fatima Spaho 

 

Under 2020 har gruppen träffats/teamsmöte vid sju tillfällen: januari, mars, maj, juni, augusti, 

november och december. 

 

Följande punkter har diskuterats: 

· Hur vi samlar lydnadsintresserade på klubben för mer samarbete, fler aktiviteter (organiserat och 

spontant) och större gemenskap. 

· Önskemål om och behov av externa instruktörer. 

· Hur vi bemannar våra tävlingar och detta med bra framförhållning. Att vi tittar på vilka ekipage som 

tävlar för GMBK och tillfrågar dom att vara behjälpliga vid tävlingar. 

· Hur vi kan få in mer pengar till klubben. Kurser av olika varianter, träningstävlingar m.m. 

· Sponsorarbete har diskuterats 

 

Följande har genomförts: 

· Vi har haft representanter på UK- och TK-mötena. 

· Vi arrangerade en Lydnadsuppvisning på MyDog i januari med deltagare från flera västsvenska 

klubbar. 

· En utbildning för ”Tävlingsledare Light” för startklass och Klass 1 har slutförts under 2020. I 

samband med utbildningen har två uppskattade träningstävlingar genomförts. 

 

Lydnadsgruppen har genomfört följande kurser; 

· 1 Lydnad, Helgkurs 

· 1 Lydnad, kortkurs i Fritt följ 

· 1 Lydnad, kortkurs i Rutan/Fjärrdirigering 

· 1 Lydnad, Tävlingslydnadskurs kl 1 

· 2 Lydnad, Startklass 

· 1 Lydnad, Coachgrupp 

· 1 Lydnad, (fortsättning) Lydnad för Räddningshundar 
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· Träningstävlingar i klass 2-3 två stycken 

· Öppna lydnadsträningar två stycken under hösten skulle varit en till men den fick ställas in p.g.a 

Covid -19. 

· Anmält en medlem till lydnadsdomarutbildningen som skulle varit 2020 men som blivit inställt p.g.a 

Covid-19. Förhoppningsvis blir den av 2021. 

· Vi har gått igenom och bestämt vilka tävlingar vi ska ha under 2021. 

· Tävlingsmaterial har inventerats och nya apporter är inköpta. 

 

· Följande officiella lydnadstävlingar har genomförts under året, varav novembertävlingarna i 

Göteborgs Hundarena och rankingtävlingen i april blev inställda: 

o Startklass och klass 1: 14 juni på klubben 

o Klass 1 - 3: Grand Prix 11 september 

 

/Lydnadkommittén 

Genom Fatima Spaho 

 

 

 

 

STUGKOMMITTÉN 
 

Under 2020 så har det inte varit så mycket aktivitet som vi hoppats. Pandemin kom i vägen.  

Trots detta så har vi röjt under vildsvinsstängslet och fått till några nya hinder.  

Grus har köpts in och vägen har blivit lagad vid ett par tillfälle.  

Gräsklippningen har rullat på fint och alla har hjälpts åt under det gångna året. Stora planen har varit 

öppen hela vintern och än har vi inte sett några skador på den.  

Ny gödningsspridare och köpts in och ska komma till nytta 2021 

Det har gjorts en besiktning av stugan och det var några större punkter som behöver göras vid. De 

mest akuta punkterna är Taket, duschrummet och västergaveln.  

 

/Stugkommittén  

Genom Magnus Svensson 

 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉN 2020 
 

Köksgruppen har rekryterat tre nya personer efter tappet förra året. Saknar fortfarande 

representation från Agilityn.  

 

Köksgruppen 2020 har bestått av: 

Maria Carlunger (sammankallande),  

AnnaKarin Gustavsson 
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Cecilia Andhult 

Maria Claesson 

Annika Lekman 

Titti Ölmstjerna 

Susanne Lidö 

 

På grund av den rådande pandemin och SKKs/SBKs restriktioner har tävlingsverksamheten varit 

mycket begränsad och som följd av det har köket inte haft så mycket aktivitet.  

 

Köket har ombesörjt inköp av basvaror för försäljning vid de enstaka tävlingar och läger som har 

genomförts (drickor, kakor, kexchoklad, knäckemackor mm).  

Under Grand Prix tävlingarna fixade köket varm mat och fika till funktionärer. Maten förbereddes 

dagarna innan tävlingarna. Trots dåligt väder lyckades vi lösa serveringen genom sidodörren och folk 

fick äta utomhus.  

 

Köket har även varit behjälplig vid några enstaka tävlingar med enklare förpacketerade smörgåsar för 

att undvika hantering av livsmedel och trängsel vid servering.  

 

Ekonomiskt gör köket ett minusresultat som beror på kostnader för funktionärsmat och utebliven 

försäljning. Kökets budget har belastats med matinköp till genomförda läger vilket blir missvisande då 

matkostnaderna är täckta av respektive lägeravgifter.  

 

/Kökskommittén 

Genom Maria Carlunger 

 

 

 

 

Dragkommittén 2020 
 
Under hösten 2020 startade vi upp Dragkommittén. Vi hade en kurs i Canicross under ledning av Eva-

Marie Wergård med 10 deltagare. Denna kurs följdes upp av en Grönt kort kurs med lika många 

deltagare. I samarbete med Göteborgs brukshundklubb sprang 5 upp för att få sitt gröna kort. 

 

Den 12 november hade vi ett digitalt möte med medlemmar och engagerade för att diskutera 

aktiviteter, visioner mm. 

 

Processen för anslutning till Svenska Draghundsportförbundet har inletts. 

 

/Dragkommittén  

Genom Andrea Ahnmark 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSEN – Plan för 2021 
 

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 och 2020. Nu verkar det 

äntligen ha löst sig! Styrelsen ska också verka för att förbättra innehållet på vår hemsida. 

 

Medlemsvård 

Styrelsens ordförande skriver halvårsvisa medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar per 

mejl, på Facebook och på hemsidan. En kortare rapport kommer också efter varje styrelsemöte på 

hemsida och Facebook. 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. Ett välkomstbrev till alla nya 

medlemmar ska tas fram under 2021. Under 2021 vill vi också fortsätta att jobba med att uppdatera 

kvarvarande policydokument. 

 

Ekonomi 

Under 2021 Fortsätter vi att bygga upp en god finansiella ställning som vi hade innan den stora 

utgiften för avloppsanläggningen och utmaningen under Coronatider. 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 2021 ska styrelsen undersöka förutsättningarna för att hitta 

finansiering för åtgärder som behöver göras för att säkerställa tillräckligt underhåll för befintlig 

klubbstuga. I det arbetet ska vi också undersöka alternativet att istället bygga nytt klubbhus. 
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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 anser att vi behöver prioritera valpkurser och kurser i allmänlydnad och vill verka för att fler 

medlemmar vill hålla dessa kurser. En ny instruktörspolicy ska arbetas fram. 

 

Stuga och planer 

Styrelsen samarbetar med Stugkommittén för att göra en åtgärdsplan för både stugan och våra planer. 

Efter en besiktning av stugan har vi tagit fram en prioriteringsordning för vad som måste göras på 

stugan. Högst på prioriteringslistan står byte av tak vilket vi utreder möjligheterna till enligt punkten 

ekonomi ovan. Vi sk också titta på en översyn och ny investering av planbelysning samt översyn av 

gräs- och grusplaner. 

 

/GMBK:s Styrelse 

Genom Staffan Liewendahl 

 

 

 

 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 

UK ska fungera som ett forum där representanter för de olika grupperna träffas och samarbetar i 

Utbildningsfrågor, tex klubbens kursutbud, instruktörsutbildningar, mm. Personerna som träffas 

behöver inte vara desamma vid alla träffar.  

 

I kommitténs uppgifter ingår bl a  

- Samordna klubbens kursutbud  

- Hantera kursutbudet genom Din Kurs, Hemsidan, Facebook  

- Valp och Allmänlydnadskurser (alla gruppernas gemensamma ansvar)  

- Valpträffar under sommaren (alla gruppernas gemensamma ansvar)  

- Samordna behovet av instruktörer  

- Instruktörsträffar  

- Kontakt med Studiefrämjandet  

- Kontakt med Distriktet i utbildningsfrågor  

- Sammanställa Budget  

- Sammanställa Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan  

 

Planer för 2021  

- Minst två personer utbildas till SBK Instruktörer. Vi anmälde två personer hösten 2020 men de fick 

tyvärr inte plats på utbildningen.  

- Bygga on-linekurser för Valpkurser  

- Allmänlydnad, eventuellt samma upplägg som valpkurserna 

 

/Utbildningskommittén  

Genom Åsa Elgqvist Lundgren 
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TÄVLINGSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 
Representanter från varje arbetsgrupp 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 2021: 

· 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 (som genomfördes 2020 samt vår appeltävling i sök och rapport som också kunde hållas.) 

· Etablera kontakter med nya sponsorer och ta upp kontakten med gamla och 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 

 

 

 

 

BRUKSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 

Brukskommittén planerar att genomföra samma aktiviteter, tävlingar och kurser som vi har 

genomfört under 2020. 

 

 

Verksamhetsplan Mondioring på GMBK 2021 

 

Mondioring ingår som en del i brukskommittés verksamhet. 

 

Målet under 2021 är att vi etablerar Mondioringen på klubben för att skapa en gemensam 

träningsarena för dem som utövar sporten i västra distriktet.  

Skapa en facebookgrupp för att främja kontaktnät och sprida information.  

Ordningsställande av förråd i någon av ”hundgårdarna” där rekvisita och utrusning kan förvaras. 

Låsbart med kodlos.  

Justera befintligt pallissadhinder till godkänt skick samt komplettera med höjdhopphinder och 

långhoppshinder. 

 

Gruppen planerar att genomföra en prova-på-dag med genomgång och uppvisning av moment samt 

föreläsning av figge.  

Genomföra ett sommarläger i samband med det skyddsläger som planeras.  

Eventuellt genomföra en kurs i STMR-moment under året.  

Representera GMBK på kommande Mondioringtävlingar.  
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Kontaktperson och sammankallande för mondioring är Marja Seidemo. 

 

/Brukskommittén och Mondioring  

Genom Anna Johansson och Maria Carlunger 

 

 

 

RALLYLYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 

Tävlingar: 

Vi har ansökt om 2 stycken dubbeltävlingar, den 24-25/4 

 

Möten: 

Det är inte helt enkelt att planera in olika möten och aktiviteter så länga som vi lever under de 

restriktioner som finns under pandemin. 

Men vi planerar in ett medlemsmöte till hösten. Nu under våren är det lite för osäkert läge att boka in 

datum. 

Sektormöte planerar vi att ha 9 st under året. Antingen fysiska eller digitalt. 

Ett per månad med undantag för semestertider och juluppehåll. 

 

Öppenträningar. 

Start tisdagar i början av April 

Vi brukar vilja ha inomhusträning under våren men i år har vi valt att avstå dem. Om läget förändrar så 

vill vi satsa på inomhusträning på Åskvädersgatan vissa söndagar under November-December. 

 

Kurs:  

Då vi nu har fått två nyutbildade instruktörer så vill vi börja hålla kurs igen. Så i dagsläget är det 

planerat en nybörjarkurs på Våren och en till hösten. En fortsättningskurs är planerad till sommaren. 

Men ännu har vi inte kunnat sätta några fasta datum. 

 

Övrigt: 

Vi planerar in en Prova-på dag för både medlemmar och icke-medlemmar som är nyfikna att testa rally 

under en dag. Troligen under juni månad med förbehåll att restriktionerna från SBK/SKK släpper. 

 

/Rallylydnadskommittén 

Genom Camilla Kaneflo 

 

 

 

AGILITYKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 
Verksamhetsplan agility 2021 
Agilitykommittén kommer under 2021 att bestå av Sara Adolfsson (sammankallande), Sandra 
Molander, Elin Fahlgren, Olivia Järvholm, Anna Rudensjö, och Victoria Eriksson. 
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GMBKs Försommardröm 
Klubbens första tävling för året blir förhoppningsvis den 5-6 juni med klass 1-2. Vi hoppas på två 
dagar med så många tävlande ekipage man får ha och fint väder. 
 
GMBKs Höstdröm 
Den 25-26 september hoppas vi på att kunna hålla i en tvådagarstävling för klass 3 och eventuellt 
lagekipage. 
 
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 2021 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 2021 på Anderssons gård som vi brukar. 
 
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 2021. 
 
Kurser 
● Planen är att hålla agilitykurser under både våren och hösten. 
● Planen är att även detta året hålla i vårt populära drömläger i augusti, beroende på reglerna för 
externa instruktörer kommer se ut för 2021. 
 
Medlemsaktiviteter 
Vi kommer ha ett medlemsmöte under året för diskutera agilityaktiviteter på klubben. Vi kommer 
också arrangera grillkvällar och andra aktiviteter. 
 
/Agilitykommittén 
Genom Olivia Järvholm 
 

 

 

 

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 
Specialsökskommitténs verksamhetsplan för 2021 

 

Vi planerar att hålla: 

• 2 kurser av någon form 

• därtill 2-4 olika tema-träningar 

• 2 prov i specialsök 

• 1-2 doftprov. 

 

/Specialsökskommittén  
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Genom Malin Hedeberg 

 

LYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 
Inledning  

När vi kliver in i 2021 är det fortfarande pandemin i världen med stränga restriktioner som följd. 

Vaccinationer är visserligen planerat att starta i stor skala i början av året, men vi vet inte hur länge 

pandemin kommer att fortgå och restriktionerna att gälla och därmed när vi kan återgå till en normal 

(eller kanske en nynormal?) verksamhet. Utifrån detta osäkra läge har vi lagt våra planer och budget. 

Vi vet redan nu att My Dog är inställt i januari, vilket innebär att det inte blir någon lydnadsuppvisning 

2021.  

 

Lydnadskommitténs övergripande ambition är att öka intresset för tävlingslydnad, värva nya ekipage 

och utveckla våra medlemmars lydnadskompetens. Vi har fått positiv respons på det som vi testade 

under 2020 och väljer att fortsätta med liknande aktiviteter.  

 

Träning  

• Anordna 2-3 träningskvällar under våren respektive hösten.  

• Anordna två träningstävlingar på våren/sommaren och två på hösten.  

• Anordna ett lydnadsläger om medlemsintresse finns – både att delta och att hjälpa till med 

arrangemanget.  

• Genomföra ett antal lydnadskurser på olika nivå.  

• Bygga online-kurser i startklass och klass 1.  

• Anordna ny kurs för intresserade att bli tävlingsledare light (TL för startklass och klass1)  

 

Officiella tävlingar  

• Startklass och klass 1 den 29 maj.  

• Alla klasser under Grand Prix den 10 september  

• Startklass, klass 1 och klass 2 den 13 november (inomhus)  

• Rankingtävling till SM: om vi får frågan igen genomför vi denna tävling.  

 

Om pandemin håller i sig  

• Kurser: flera korta kurser med max fem deltagare. OBS! Antalet deltagare styrs av de regler och 

restriktioner som gäller.  

• Ett antal Coronasäkrade träningstävlingar.  

• Ett antal Coronasäkrade träningskvällar.  

• Onlinekurser i startklass och eventuellt i klass 1 i kombination med korta träffar med ett begränsat 

antal deltagare.  

• Enskild träning: möjlighet att boka enskild tid med en instruktör. Lydnadsgruppen administrerar. 

 

/Lydnadskommittén 

Genom Ingela Qvirist 
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STUGKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 

Gräsklippningen kommer att utföras enligt sedvanligt schema.  

Fortsatt lagning av vägen.  

Förhoppningsvis kommer styrelsen fram till ett beslut angående reparation av stugan.  

Fortsatt underhåll av vägen och anordning av städdagar.  

Klubben behöver en rejäl uppfräschning.  

 

/Stugkommittén  

Genom Magnus Svensson 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2021 
 

Köksgruppen kommer även 2021 ombesörja inköp av basvaror och vara behjälplig med att skatta 

förväntad försäljning vid de olika tävlingarna/aktiviteterna. 

 

För bättre kostnadskontroll under 2021: 

· har vi numera ett mer begränsat utbud på menyer till enklare och billigare maträtter 

· betalar vi inte funktionärer för andra måltider än de som erbjuds från köket, önskas specialmat måste 

detta anges i god tid före tävling/aktivitet. 

 

På grund av den rådande pandemin ser vi en minskning av aktiviteter på klubben, men när servering 

erbjuds kommer vi se till att detta utförs på ett smittspridningssäkert sätt. 

 

Sammankallande för kökskommittén 2021 är Cecilia Andhult, 

 

/Kökskommittén  

Genom Annika Lekman 

 

 

 

Dragkommittén – Plan för 2021 
 

1) Kurser: Prova-på-dag, Kurs, Grönt-kort-kurs 

2) Prova – på Prova-på kick bike, vi bokar datum så fort som man får träffas i större grupp igen. 

Möjlighet att testa olika selar och annan utrustning.Fundera på kanaler för att fånga upp folk utanför 

GMBK (värva nya medlemmar). 

3) Gröntkort-kurs Sätta upp ett datum igen i vår. Ha prova-på-dagen innan detta. 

4) Träningscirkel – bra ställen att träna på Träningar. Bra om vi kan få upp en dag i veckan för 

gemensam GMBK-träning. 

5) Samarbete mellan klubbar Träningar: Kallebäck kör inget alls just nu pga pandemin. Innan dess 

onsdagar på Brudaremossen. 
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6) Tävlingar: Börja med en inofficiell. Med hjälp av domaren Johanna Adolfsson kan vi kanske våga 

driva officiella tävlingar i framtiden. Vänta något år så att vi hinner förbereda oss och att pandemin är 

över. 

Vi har kontakt med Kallebäck. Vi kontaktar Partille också. 

7) Studiebesök/föreläsningar Tema på föreläsning: Hur man ska träna upp sin hund framförallt, för att 

träna lagom mycket och inte för mycket osv. Hundens fysik och vad man ska tänka på när man drar. 

Föreläsning om långdistans och slädhundar för inspiration. Löpteknik för föraren. 

 

 /Dragkommittén  

Genom Andrea Ahnmark 

 

 

 

 

BUDGET FÖR 2021 
 

Se Bilaga 4 

 

 

 

Utlåtande klubbstuga 

 

Se Bilaga 5 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021 
 

 

STYRELSEN  

 

Ordförande   Staffan Liewendahl  omval  1 år  

Vice Ordförande  Ingela Qvirist  fyllnadsval  1 år  

Kassör   Anna-Karin Gustavsson  omval  2 år  

Sekreterare   Malin Lundin   1 år kvar  

Ledamot   Jessica Hansson  omval  2 år  

Ledamot   Jörgen Svensson  1 år kvar  

Ledamot   Jessica Beunis Karlsson  nyval  2 år  

Suppleant   Karin Daun   1 år kvar  

Suppleant   Susanne Lidö   nyval  2 år  

 

 

REVISORER  

 

Ordinarie   Karin Skyllerström  omval  1 år  

Ordinarie   Dan Lund   omval  1 år  

Suppleant   Anna Johansson  nyval  1 år  

Suppleant   Ingela Strandeus  omval  1 år  

 

 

VALBEREDNING  

 

Ledamot (Sammankallande)  Maria Carlunger  1 år kvar  

Ledamot  Linda Romina Olsson  nyval  2 år  

Ledamot   Michael Lind   nyval  2 år 

 

 

 

Signaturer för omedelbar justering: 
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Mötesordförande    Sekreterare 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Justeringsman 1   Justeringsman 2 


