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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 2021 

• Balans- och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för 2021 

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 2022 

• Budget för 2022 samt rambudget för 2022 

• Medlemsavgift enligt § 4 för 2022 

• Andra ärenden och eventuella motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.  

· Motion om att ansluta GMBK till Svenska Draghundsförbundet 

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 – Nyval 2 år  

• Kassör – 1 år kvar 

• Sekreterare – Nyval 2 år 

• Ledamot 1 – 1 år kvar 

• Ledamot 2 – Nyval 2 år 

• Ledamot 3 – Fyllnadsval 1 år 

• Suppleant 1 – Nyval 2 år 

• Suppleant 2 – 1 år kvar 

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 2021 

 

GMBK:s styrelse för 2021 
Staffan Liewendahl,  Ordförande,   Ekonomigrupp, UK, HU 
Ingela Qvirist, Vice ordförande,  Lydnad, Specialsök 
Anna-Karin Gustafsson,  Kassör,   Ekonomigrupp 
Malin Lundin,  Sekreterare,   Rallylydnad 
Jessica Hansson,  Ledamot,  Bruks, ekonomigrupp 
Jörgen Svensson,  Ledamot,  Stuga 
Jessica Beunis,  Ledamot  Tävlingskommittén 
Karin Daun,   Suppleant  Agility 
Susanne Lidö,  Suppleant  Köket 
 
Året som gått 
Styrelsen som valdes på årsmötet den 28 februari 2021 har haft tio protokollförda möten och 
därutöver löpande kontakt i vår Facebookgrupp. Även detta år var utmanande och i viss mån präglat 
av pandemin. Vår stora källa till inkomster - tävlingarna har periodvis varit svåra att genomföra, 
särskilt under våren. Till sommaren blev det lättare. Vi ordnade de ständigt populära valpträffarna i 
somras, Vi hade träningstävlingar i specialsök och lydnad, specialsöksprov, doftprov och bruksläger 
för att nämna några. Vi hade tävlingar på klubben igen. GMBK Grand Prix, ett flertal agilitytävlingar, 
GMBK:s första officiella Noseworktävling och tävlingar i Lydnad och Apell. 
 
En stor glädje i höst är att vi haft många fler kurser än normalt. Det beror till stor del på den 
policyförändring styrelsen beslutade om, efter att ha konsulterat medlemsmötet i våras. Vår 
verksamhet behöver moderniseras, både för att klara konkurrensen med privata aktörer och för att vi 
behöver fler som håller kurser så att vi får in fler medlemmar. Styrelsens idé om att hitta en 
ersättningsmodell för dem som kan tänka sig att hålla kurs på klubben föll i god jord. Vi uppdaterade 
därför policyn för instruktörer och vi har även gjort en justering på policyn för anordnade av tävlingar. 
I höst har vi haft tre vanliga valpkurser, två tävlingsinriktade valpkurser och två Allmänlydnadskurser. 
Utöver grundkurserna har vi haft Brukslydnad Appell, Specialsök och Nosework. Kurserna är vår 
ryggrad så vi är mycket glada att de tagit fart, och förhoppningsfulla att det fortsätter så! 
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Vi har fortsatt att driva frågan om klubbhus och inomhushall och hoppas att det arbetet går framåt 
under 2022. 
 
Utöver detta har vi rekommenderat flera medlemmar till utbildningar, bland annat domarutbildning 
och vidareutbildning inom specialsök. Utöver medlemsmötena ordnade vi en medlemskväll med 
bowling. 
 
Inköp 
Vi har tagit beslut om att fixa bättre belysning under 2022. Och om inköp av agilityhinder under 2022, 
efter nya hinder-regler vid tävlingar. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft tio ordinarie styrelsemöten under året samt ett konstituerande möte i samband med 
förra årsmötet. Vi hade ett möte med stug- och kökskommittéerna om hur de vill att verksamheten ska 
fungera och uppdaterade lite rutiner. Båda kommittéerna behöver fortfarande fler medlemmar som 
kan tänka sig att hjälpa till så kontakta gärna dem om du vill ta ansvar. Vi har gått igenom vårt 
arbetssätt och de verktyg vi har för styrelsearbetet som ett årshjul, en aktivitetslogg, vår 
Facebookgrupp och Dropbox. 
 
Medlemsmöten 
I år har vi haft två medlemsmöten. Ett på zoom i våras och ett ”på riktigt” i höstas. 
 
Distriktsmöten 
Klubben har varit representerad på de flesta mötena som kunnat hållas för Västra distriktet, bland 
annat årsmötet. 
 
/Styrelsen 
Genom Staffan Liewendahl 
 

 

 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN 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. Tanken är även att grupperna gemensamt ansvarar för att 

klubben genomför ett antal Valp- och Allmänlydnadskurser.  

 

Under 2021 har grupperna främst representerats av: Åsa Elgqvist Lundgren (Lydnad) , Malin 

Hedeberg (Spec.sök) , Olivia Järvholm (Agility), Mona Borgh (Bruks) och Anna Landström (Rally). 

Gruppens möten har genomförts digitalt under året.  

 

Kursverksamheten  

Även 2021 har präglats Coronapandemin. Vi har trots allt kunnat genomföra en hel del kurser under 

året. Vi har begränsat antalet deltagare på kurserna och största delen av kursverksamheten har 

genomförts utomhus. I somras kunde vi genomföra fem valpträffar där varje grupp ansvarade för ett 

tillfälle! Under året har vi återigen haft en enormt stor efterfrågan på valp- och allmänlydnadskurser. I 

och med den nya Instruktörspolicyn ser vi att vi bättre än tidigare kunnat möta behovet. Vi gjorde 

även en översyn av priserna på våra kurser (jämförde med andra klubbar och aktörer, mm) och vi kan 

nu konstatera att prishöjningen inte påverkat efterfrågan under året. Genomförda Valp och  

Allmänlydnadskurser under året:  

Under våren  
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2 vanliga Valpkurser  

1 Tävlingsinriktad Valp/Unghundskurs  

 

Under hösten  

3 vanliga Valpkurser  

2 Tävlingsinriktade Valp/Unghundskurser  

2 Allmänlydnadskurser  

1 Allmänlydnadskurs startad i december, avslutas 2022  

 

Utbildningar under året: 

Specialsök: Malin Hedeberg, Annica Johansson och Erika Ljungberg är godkända på 

uppdateringen/kursen för Specialsöksinstruktörer som genomförts digitalt under hösten.  

 

SBK Instruktörsutbildning: Distriktet hat haft svårt att få lärare till Instruktörsutbildningarna. Under 

hösten kom en inbjudan till en kursstart. Tyvärr kom denna med mycket kort varsel, ingen från GMBK 

hade möjlighet att vara med.  

 

Studiefrämjandet har skickat inbjudningar till digitala Ledarskapskurser som är bra att gå om man 

framöver kan tänka sig att utbilda sig till Instruktör. Tyvärr har datumen inte passat.  

 

Övrigt  

UK har diskuterat med de som jobbar med hemsidan. Vi vill lägga in en lösenordsskyddad flik på 

hemsidan där instruktörer kan komma åt bla förslag på Kursupplägg, mm.  

 

Vi har under året sett över vårt innehav av litteratur som inte längre används på kurser. Böckerna har 

sedan sålts till medlemmar för en billig penning!  

 

Tack!  

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

hjälpinstruktörer och andra som sett till att vi kunnat erbjuda kursverksamhet och andra 

arrangemang under ett annars rätt ovisst 2021. 

 

/Utbildningskommittén  

Genom Åsa Elgqvist Lundgren 

 

 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2021 
 

Planen för TK är att 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. 
 
Under året har TK inte träffats alls. 
 
Arbetet har genomförts i respektive arbetsgrupp: Lydnad, Bruks, Agility, Specialsök och Rallylydnad. 
 
Nedan planerades att genomföras under 2021 Med kommentarer: 
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• 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.) Detta redogörs i Bruksets verksamhetsberättelse. 

• Tillsammans med UK sammanställa och utbilda nya funktionärer. Detta beskrivs i UKs 

verksamhetsberättelse. 

• Planera och genomföra inköp av tävlingsmateriel samt priser. Priser köptes in för att räcka 

ca 3 år framåt. Tävlingsmateriel planeras att köpa in februari 2022. 

• Planera och tillsammans med grupperna genomföra ett KM. Pga pandemin har detta skjutits 

på. 

• Uppdatera vårt allroundpris genom att utöka grenarna som skall ingå (skall ha med 

mondioring och vallning). Plan för 2022 

• Etablera kontakter med nya sponsorer och ta upp kontakten med gamla och distribuera till 

våra olika tävlingar. Plan för 2022. Iom pandemin så har tävlingarna varit få och företag 

har inte varit så villiga att sponsra våra tävlingar. 

 

/Tävlingskommittéen 

Genom Jessica Beunis 

 

 

 

BRUKSKOMMITTÉN 2021 

 
Brukskommittén vill börja med att tacka alla funktionärer som har ställt upp under året och gjort våra 
tävlingar så bra. 
 
Under året som gått har vi haft vårt populära helgläger i brukslydnad och uppletande. Det har hållits 
kurser i Appell, uppletande och spårhelger. Uppletandecupen har också rullat på. Vi har haft flera 
möten där tävlingar, kurser, läger och föreläsningar har diskuterats. 
Klubben ser också fram emot att få 2 nya domare i brukset. Annika Hansson och Michael Lind har 
påbörjat sin domarutbildning och förväntas bli klara under 2022. 
 
Tyvärr blev lägre och högre klass spår inställda på grund av pandemin och IGP blev inställd på grund 
av för få anmälningar men vi har genomfört appellklass spår och sök, i rapporten var det inga anmälda. 
Under GMBKs Grand Prix helg genomfördes: 

• Lägre, högre och elitklass sök 
• Lägre och elitklass rapport 
• 2 elitklass spår 
• Lägre, högre och elitklass skydd 

 
GMBK var också representerade på SM av Helen Pihlgren med Wester i spåret och i rapporten av 
Annika och Ronnie Hansson med Lyx. 
 
/Brukskommittén 
Genom Anna Johansson 
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN 2021 
 

Det här året har rallyn haft en liten avdankad tillvaro där vi inte har kunnat göra så mycket som vi 

hoppats på. Till stora delar beror det på vår pågående pandemi som gjort att vi inte har kunnat ha 

varken några tävlingar eller inomhusträningar som vi brukar ha. 

Möten: Vi har haft 3 möten varav 2 var digitala. Eftersom det inte varit så mycket aktivitet har vi inte 
heller haft behov av mera möten. 

Regelrevideringar: vi har haft 1 zoommöte om rallyns regelrevideringar som kommer att gälla från 
2023. 

Öppenträningar: När restriktionerna började släppa i juni/juli blev det dags att starta upp vår 
öppenträning igen. Det var ett flertal nya medlemmar som har kommit på dessa träningar och det 
tycker vi är väldigt positivt. Så från augusti till slutet av november var det träning varje tisdag. 

Kurser: Tyvärr har vi inte haft några kurser alls under året som gått. Vi är medvetna om att det har 
efterfrågats av våra medlemmar och planerar in dem till 2022 istället. 

Rallygruppen: Vi som är med i rallygruppen är: Camilla Kaneflo, Anna Landström, Ulrika Mattson, 
Annika Lekman och Malin Lundin 

/Rallylydnaskommittén 

Genom Camilla Kaneflo, 

 

 

 

AGILITYKOMMITTÉN 2021 
 

SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN 
Agilitykommittén har under året bestått av Sara Adolfsson (sammankallande), Elin Fahlgren, Olivia 
Järvholm, Victoria Ericsson, Malin Hagman, Sandra Molander och i slutet av året började Daniella 
Andersson i kommittén. Med anledning av läget världen över har våra möten under 2021 hållits främst 
på länk vilket fungerat bra och effektivt. Kommittén har under året haft 6 protokollförda möten samt 
kontinuerlig kontakt i en Facebookgrupp. 
 
KURSER OCH UTBILDNINGAR 
Agilitykurser 
I år har vi haft en nybörjarkurs och en fortsättningskurs som har varit väldigt uppskattade. 
 
Utbildningar 
Under 2021 examinerades Lisa Olausson till tävlingsledare. 
 
GMBKs Drömagilityhelg 
Årets Drömagility ställdes in pga coronaläget samt brist på instruktörer, vi tar nya tag nästa år! 
 
Agilityplanen 
I sommar så har nya agilityplanen använts flitigt och vi har haft färdigbyggd bana större delen av 
sommaren. Under hösten har vi förbättrat planen med ny jord och sått gräs. 
 
TÄVLINGAR 
Glenns avspark  
I juli startade vi upp säsongen med en Clear round. 
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Glenns tur 
Kort därefter hade vi vår första officiella tävling med Oliver Rasmusson som domare. En 3x 
hopptävling med väldigt roliga och fartiga banor. Tävlingsledare var Sandra Brodd och Elin Fahlgren 
med 246 anmälda starter. 
 
Kom igen Glenn 
Nästa tävling i månadsskiftet juli/augusti var en klass 1 på lördagen och klass 2 på söndagen med Nils 
Lindqvist som domare. Tävlingsledare var Torun Bergendal och Elin Fahlgren med 341 anmälda 
starter. 
 
Glenn knör sig in 
På väldigt kort varsel knödde vi in en 2x agilityklass och 1x hoppklass i augusti. Domare var Anna Käll 
och Fredrika Jonasson. Tävlingsledare var Cia Dyrssén med 131 starter. 
 
Glenn kommer igen 
Säsongens sista tävling bjöd på strålande sol och underbara klass 2 och klass 3 banor av Pär Tangfelt. 
Tävlingsledare var Kari Fredriksson och Cia Dyrssen och vi hade 354 starter under helgen. 
 
VM, SM, DM, KM, Landslagsuttagningen, NM 
VM blev tyvärr inställt i år igen pga Coronan. 
Till SM i år hade vi flera kvalade; Olivia Järvholm & Lovis, Gabriella Hennings & Elvis, Caroline 
Adamson & Tuva, Michaela Lehnberg & Noomi, Emily Lövdinger & Leah, Nettan Sahlsten & Ziña, Linn 
Magnusson & Ester, Staffan Liewendahl & Milo, Helena Liewendahl & Trixie, Elin Carlsson & Jessie 
samt Linn Claesson & Flora från GHU.  
Där tog Olivia och Lovis hem en silvermedalj, stort grattis!  
Distriktsmästerskapen hölls i Kinnaredshallen och dit vi hade tre lag som var anmälda. 
KM 2021 blev inställt, vi laddar om för KM nästa år.  
På Landslagsuttagningen deltog Lisa Olasson & Hexa, Caroline Adamsson & Tuva samt Emily 
Lövdinger & Leah från klubben.  
På nordiska mästerskapen var Linn Magnusson och Nettan Sahlsten landslagsledare. Tyvärr tog 
klubbens ekipage inte hem några medaljer. 
 
ÖVRIGT 
Hinderinköp 
Under 2021 har vi arrangerat många tävlingar för att få in mer pengar för framtida hinderinköp då 
många av våra nuvarande hinder inte kommer vara godkända för tävlingar under 2022. Vi har fått svar 
från styrelsen och kommer prioritera att köpa nya kontaktfältshinder samt fortsätta jobba för att få in 
mer pengar under året för fler hinderinköp, vi kommer också stödja GHO så att de förhoppningsvis kan 
ersätta delar av den hinderpark de ägen som inte längre är tävlingsgodkänd. 
 
Medlemsmöte 
Under hösten så hade vi ett öppet medlemsmöte via zoom som var väldigt uppskattat. 
 

/Agilitykommittén  

Genom Sandra Molander 

 

 

 

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN 2021 
 
Kommittén har bestått av: 
Annica Johansson – sammankallande 
Malin Hedeberg 
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Mia Tegbrant 
Erika Ljungberg 
Anna Johansson 
Mona Borg 
 
Utbildningsmässigt så har vi i maj genomfört ett träningstillfälle på kong med 12 deltagare, ett pröva 
på SBK-prov specialsök klass 1 med 18 deltagare.  
Under sommaren hölls ett tillfälle att tävlingsträna med 10-talet deltagare. Vi har också hållit i ett 
tillfälle av sommarens valpträffar.  
Under hösten hölls en grundkurs i specialsök/kong med 8 deltagare. 
 
I juni ordnade vi ett SBK Specialsöksprov klass 1 på Göteborgs Hundarena. 8 ekipage deltog. 
 
Vi arrangerade ett officiellt doftprov Nosework, alla klasser i oktober med 7 starter. 
 
Under hösten har Erika, Annica och Malin genomfört påbyggnad/uppdatering för SBK Instruktör 
Specialsök. En gedigen webbaserad utbildning med föreläsningar, flertalet teoriprov och 
inlämningsuppgifter. Alla tre blev godkända. 
 
Året avslutades med förberedelser inför klubbens första officiella NoseWork-tävling som genomfördes 
2022-01-06. En så kallad TSM NW2, Tävling Samtliga Moment klass 2 med 36 tävlande ekipage. 
 
/Specialsökskommittén  

Genom Malin Hedeberg 

 

 

 

LYDNADSKOMMITTÉ 2021 
 
Lydnadsgruppen har under 2021 bestått av: 
Ingela Qvirist - sammankallande  
Jessica Beunis Karlsson – sekreterare - kontaktperson i TK  
Åsa Elgqvist Lundgren - kontaktperson i UK 
Annette Rydebrink  
Anna Forsén  
Annelie Lanngren  
Cecilia Andhult 
 
Under 2021 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 
• Vi har problem med skott från militären och har arbetat med alternativa tävlingsplaner. 

 
Följande har genomförts: 
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Kurser under våren 
Tävlingslydnad Valp/Unghund 
 
Kurser under hösten 
2 x Tävlingsinriktad Valp/Unghundskurs 
 
Vi har även haft en coachgrupp under vår- och hösttermin där 6 ekipage fått regelbunden stöttning i 
sin lydnadsträning. 
 

• Medlem har startat lydnadsdomarutbildningen som skulle varit 2020 men som blivit 
inställt p.g.a Covid-19. Utbildningen är klar under våren 2022. 

• Vi har gått igenom och bestämt vilka tävlingar vi ska ha under 2022. 
• 2 st officiella lydnadstävlingar har genomförts under året: 

·  Grand Prix 10 sept Startklass-Kl 2, tot 18 ekipage 
· Inomhustävling 13 nov Startklass-Kl 2, tot 31 ekipage 

 

/Lydnadkommittén 

Genom Jessica Beunis 

 

 

 

STUGKOMMITTÉN 2021 
 

Under 2021 så har det varit blandat med aktiviteter. Första halvåret hände inte mycket på grund av 
pandemin. Vi kunde inte ha städdag som planerat bl a. Undertecknad tog över under våren så ha 
överseende med det som hände under första halvåret. 
 
Vi har haft grus sen tidigare att fylla på skador på vägen. 
 
Gräsklippningen har rullat på fint och alla har hjälpts åt under det gångna året. 
 
Det har gjorts reparationer på både gräsklippare och traktor under året vilket syns i ekonomin för 
stuga. 
 
Det har gjorts en besiktning av stugans varmvatten. Det visade sig behövas dras helt nya ledningar. 
Detta har gjorts och nu har vi fungerande varmvatten i stugan. Dock begränsningar i duschrummet där 
det fortfarande inte går att använda duschrummet. 
 
Vi hade en städdag på hösten som var riktigt lyckad och rolig. Mycket folk som deltog och många akuta 
saker blev åtgärdade. Yttre bron mellan grusplanen och nedre yttre gräs t ex. Stort hål där. Taket och 
hängrännor blev rensade. Bakom klubbhuset är det numera motorväg mot slänten där det växt igen. 
Vildsvins stängslet blev spänt. 
 
Stuga har i slutet av året varit kontakt med Mölndals kommun angående stenbron och spången mot 
golfbanan. Dom har svarat och vill ha in foton mm. Dom har också sagt att större arbeten där planeras 
inom ett till två år. 
 

/Stugkommittén  

Genom Michael Lind 
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KÖKSKOMMITTÉN 2021 
 

Medlemmar 
Cecilia Andhult (sammankallande) 
Maria Carlunger 
Anna-Karin Gustavsson 
Maria Klasson 
Annika Lekman (ej kvar sedan okt. 2021) 
Susanne Lidö (slutar 31/12 2021) 
 
Klubbens tävlings – och evenemangsverksamhet var starkt begränsad av coronarestriktioner under 
hela 2021. Kökskommittén planerade därför endast för matinköp vid en tävling, 2021-års Grand Prix. 
Till denna tävling stod köksgruppen även för bemanningen och matlagningen till tävlingens olika 
måltider. Serveringen vid Grand Prixen följde alla coronarelaterade rekommendationer, med avstånd 
olika in och utgångar, begränsat antal ätande vid borden osv. 
 
I övrigt har kökskommitteen ägnat verksamhetsåret till arbete med nedan punkter; 
 
Ytterligare förenkla våra standardmenyer med inriktning på att minska matsvinnet. Detta genom att 
öka andelen frysta matvaror i menyerna. Mat som enkelt kan plockas fram vid behov och tillagas 
under tiden som gästen väntar. Det möjliggör att vi kan servera alla som vill beställa utan att behöva 
laga mat i överkant innan tävling. Vi fokuserade även på maträtter som ska fungera när klubben har 
tävlingar på annan plats än ”hemmaplan”. 
 
Det var planerat att under året göra flera mätningar av hur mycket kostnader för mat och fika som går 
till funktionärer vid tävlingar, jämfört med hur mycket köket får in på betalande tävlande och 
besökare. Den enda mätningen vi kunnat genomföra var för Grand Prixen. Där kostnader för 
funktionärer översteg intäkter. Se vidare Kökskommitténs Verksamhetsplan 2022. 
 
Kökets Basförråd har kontinuerligt fyllts på under året så att det funnits fika mm. på plats att köpa, för 
dem som tränar och går på kurs. 
 
Köket har städats och kylskåp, frysar och förråd har rensats vid flera tillfällen. I samband med städning 
har vi uppmärksammat och bett om hjälp med problemet med möss i kök och köksförråd. 
 
Flera av medlemmarna i Kökskommittén kommer sluta under 2022. För att det inte ska belasta kökets 
verksamhet kommer avsluten ske suggestivt i takt med att nya medlemmar sätts in i arbetet. 
 
Kökskommittén har under hösten kommit med ytterligare ett förslag till styrelsen på hur man i 
framtiden ska kunna få in nya medlemmar i köksgruppen. Arbetet har påbörjats. 
 

/Kökskommittén 

Genom Maria Carlunger 

 

 

 

Dragkommittén 2021 
 
Ett fåtal träningsträffar under våren. 
Processen för anslutning till Svenska Draghundsportförbundet avbröts, då beslut från årsmöte var 
nödvändigt för uppstart. 
 

/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 2022 

Inledning – tillsammans kan vi mer 
En förening är alla dess medlemmar och föreningen blir inte bättre än summan av alla dessa krafter. 
GMBK är inte annorlunda. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och ansvarar för att leda 
föreningens arbete fram till nästa årsmöte. För att klara av våra ambitioner har vi ett gemensamt 
behov: vi måste bli fler aktiva medlemmar i våra kommittéer, arbetsgrupper och projekt och som 
funktionärer på våra tävlingar. Att bli fler som arbetar tillsammans kommer fortsätta att vara 
styrelsens fokus under verksamhetsåret 2022. Tillsammans kan vi klara så mycket mer. 

Styrelsens regelbundna medlemskontakt 

▪ Halvårsvisa medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar per mejl, på Facebook och på 
hemsidan. Styrelsen har också en ambition att skriva en kortare rapport efter varje 
styrelsemöte framför allt på Facebook. 

▪ Medlemsmöten en gång per termin, där vi som redan är engagerade är aktiva för att fånga upp 
nya intresserade medlemmar. 

▪ Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev (togs fram under 2021). 
▪ Ett möte per termin för nya medlemmar för att berätta om klubben och hur vi kan hjälpa nya 

medlemmar att komma in i klubben och hitta sätt att utveckla sig, hitta träningsgrupper m m, 
men också berätta om de olika projekten och grupperna som vi har och hur man kan komma i 
kontakt med dessa. 

▪ En tack-för-insatsen-träff, dit vi bjuder in alla som varit aktiva i klubben (styrelse- och 
kommittéarbete, stugarbete, funktionär, instruktör etc) under föregående år. 

Pröva på-dagar 
I vissa grenar framför allt inom brukset ser vi (hos oss och nationellt) ett minskat antal tävlanden. Det 
här kan bli en ond spiral där färre aktiva innebär en lägre exponering, varvid antalet aktiva riskerar att 
bli ännu lägre. Vi vill därför erbjuda prova på-dagar, för att visa upp grenarna tillsammans med 
kunniga aktiva, t ex en halvdag per gren. Vi måste också ha en klar plan för steg 2 – vart ska de som är 



  15/22 

 

intresserade ta vägen med sitt intresse? Kan vi på plats erbjuda anmälan till kurser? Risken är annars 
att vi tappar bort ett väckt intresse och nyfikna medlemmar. 

Fler kurser, breddat kursutbud – fler aktiva medlemmar 

Under 2021 tog styrelsen i samarbete med Utbildningskommittén (UK) fram en ny instruktörspolicy, 
där kursinstruktörer arvoderas med en andel av intäkterna. Vi kommer att fortsätta på detta spår med 
en utvärdering i slutet av kvartal 2. Vi lyfter fram vikten av valp- och allmänlydnadskurser genom att 
ersättningen för dessa kurser är något högre (70 procent av kursintäkterna) än för övriga kurser (50 
procent). Hundägarutbildningar är en del av vårt uppdrag genom SBK. 

Med det ökade kursutbudet kommer frågorna om nästa steg. Styrelsen vill verka för en strukturerad 
progression i kursutbudet, där våra medlemmar, med hjälp av våra mycket kompetenta instruktörer, 
kan ta nästa steg i sin och sina hundars utveckling. Ett kursutbud med progression lockar medlemmar 
att stanna i klubben och utvecklas hos oss. Med detta ökar sannolikheten att man vistas oftare på 
klubben, hittar träningskompisar och börjar engagera sig. Om vi inte levererar söker sig våra 
medlemmar vidare bland privata aktörer och vi riskerar att förlora dem. Progressionen är ett arbete 
som styrelsen vill arbeta med tillsammans med UK under 2022. 

Vår anläggning 

Stugkommittén har det operativa ansvaret för klubbstuga, förråd, planer och vägar, men planeringen 
för större åtgärder sker i samarbete med styrelsen. I december 2020 gjordes en besiktning av stugan 
som visade att det finns behov av flera underhållsåtgärder bl a byte av tak. Om vi ska reparera eller 
hitta en annan lösning, behöver beslutas under året. Vi har också behov av att uppgradera belysningen 
på våra planer. Med det ökade kursutbudet, även vinterhalvåret, behöver vi kunna träna på alla delar 
av våra planer. 

Vi har en vision om en inomhushall. En projektgrupp inom stugkommittén har i uppdrag att undersöka 
möjligheterna för att bygga en sådan samt hur finansieringen skulle kunna se ut. 

Webben 

Under 2022 avser styrelsen att webben ska genomgå en förändring, för att göra den mer lättarbetad 
för fler. Arbete har pågått i omgångar under en längre period, men det har saknats en stadigvarande 
specialistkompetens för att lösa de tekniska delarna. 

Ekonomin 
Under 2022 ska vi fortsätta att bygga upp vår ekonomi med målet om ökat överskott och ökad 
likviditet. Vi har kostsamma projekt under planering med belysning, åtgärder av klubbstuga 
tillsammans med visionen om en inomhushall. En god ekonomi och en fortsatt god ordning på den 
ekonomiska uppföljningen är nödvändigt. 
 

/GMBK:s Styrelse 

Genom Ingela Qvirist 

 

 

 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 

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.  
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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 2022 

- I mars planerar vi en kväll med föredrag av Monica Henriksson om Hundmöten. Föreläsningen följs 

upp av ett praktiskt tillfälle.  

- I den mån Distriktet erbjuder någon SBK Instruktörsutbildning under 2022 hoppas vi att en eller 

flera personer från klubben har/får möjlighet att vara med på den.  

- Att fortsätta utveckla det digitala studiemedel som stöd för Valpkurser/Allmänlydnadskurser som vi 

påbörjat. 

 

/Utbildningskommittén  

Genom Åsa Elgqvist Lundgren 

 

 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 
Vi träffas ca 3 ggr/år och vid behov när frågor behöver diskuteras över grengränserna. 

• Planera och tillsammans med grupperna genomföra ett KM. 
• Uppdatera vårt allroundpris genom att utöka grenarna som skall ingå. (Vill ha med tex 

mondioring och vallning). 
• Planen är att efter pandemin, när tävlingar kommit igång igen etablera kontakter med nya 

sponsorer och ta upp kontakten med gamla. I TK kommer vi planera och distribuera ev 
priser och spons till våra olika tävlingar. 

• Inköp av tävlingsmateriel. 
 

/Tävlingskommittén  

Genom Jessica Beunis 

 

 

 

BRUKSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 

Inför 2022 planerar brukskommittén för appellkurser, spårhelger, helgläger, sommarläger, 

föreläsningar och flera tävlingar. 

 

/Brukskommittén 

Genom Anna Johansson  
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RALLYLYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 

Tävlingar: 
Vi planerar att ha 1 tävling till hösten. 
 
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. 
Vi avvaktar med fysiska medlemsmöten till v ser hur pandemin utvecklar sig. 
Sektormöte planerar vi att ha cirka 6 st under året. Antingen fysiska eller digitalt. 
 
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:  
Vi kommer att ha en rallynybörjarkurs till våren och 1 kurs till hösten. Höstkursen kan eventuellt bli 
en fortsättningskurs om intresse finns. 
Det kommer även bli ett par tematräningar/workshops lite senare under året. Dessa är enskilda 
kurstillfällen då vi fokuserar på speciella teman, ex nya moment som kommer 2023. 
 
Övrigt: 
Vi ska försöka planera in 1 eller 2 tävlingsträningar. Dock har vi ännu inte satt datum för dessa. 
 

/Rallylydnadskommittén 

Genom Camilla Kaneflo 

 

 

 

AGILITYKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 
Agilitykommittén kommer under 2022 att bestå av Sara Adolfsson (sammankallande), Sandra 
Molander, Elin Fahlgren, Olivia Järvholm, Malin Hagman, Daniella Andersson och Victoria Eriksson. 
 
Glenns special 
Klubbens första tävling för året blir den 28-29 maj med klass 1-3 i både hopp och agility. Vi hoppas på 
två dagar med så många tävlande ekipage man får ha och fint väder. 
 
Tävlingsplaner 2022 
Under 2022 kommer vi (om coronan tillåter det) att hålla färre men större tävlingar och bjuda in 
eftertraktade domare som drar många tävlande och starter. 
 
SM 
Klubben kommer förhoppningsvis att representeras på agility-SM i Piteå, både i lag och individuellt, 
men pga avståndet så är det förståeligt att flera väljer att avstå i år. Vi planerar gemensamma 
banträningar inför SM för alla våra medlemmar. 
 
DM 
Målet är att anmäla lag till DM 2022 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. 
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KM 
Föregåendes års KM blev inställt, men planen är att hålla agility-KM på Anderssons gård i december 
2022. 
 
Instruktörsutbildning 
Kommittén ser gärna att fler medlemmar går A1-utbildning (grundutbildning för agilityinstruktörer). 
 
Tävlingsledarutbildning 
Kommittén hoppas på att kunna examinera minst en tävlingsledare under 2022, i dagsläget så är 
Daniella Andersson anmäld till en tävlingsledarutbildning i januari. 
 
Kurser 

• Planen är att hålla agilitykurser under både våren och hösten. 
• Planen är att hålla i vårt populära drömläger i augusti, lite beroende på coronaläget samt om vi 

får ihop tillräckligt med instruktörer. 
 
Medlemsaktiviteter 
Vi kommer ha ett medlemsmöte under året för att diskutera agilityaktiviteter på klubben. Vi kommer 
också arrangera grillkvällar och andra aktiviteter. 
 
/Agilitykommittén 
Genom Sandra Molander 
 

 

 

SPECIALSÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 
Genomföra officiell tävling TSM NW2 2022-01-06 nere på Vita Husen i Anneberg – 36 tävlande, två 
domare.  
Arrangera ytterligare en officiell Noseworktävling. 
 
Under våren hålla kurs i Nosework steg 1 – dagtid.  
Ha två träningsträffar på Maritiman – Miljöträning och Kongsök i februari och mars.  
Ha en fortsättningskurs och en nybörjarkurs i specialsök/kong.  
Ordna tematräningar och tävlingsträningar. 
 
Arrangera 2 stycken SBK Specialsöksprov. 
 
Eventuellt bjuda in någon intressant föreläsare inom specialsök. 
 

/Specialsökskommittén  

Genom Malin Hedeberg 

 

 

 

LYDNADSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 
Inledning 
Under hösten 2021 hävdes successivt restriktionerna men när vi kliver in i 2022 är den nya 
virusvarianten Omicron på allas läppar och vissa restriktioner har återinförts. Visserligen har 
vaccineringen rullat på och många har vid 2021 års utgång fått minst en spruta och flera har fått sin 
tredje. Hur utveckling kommer att fortgå framöver vet vi inte i dagsläget. Vi kan dock konstatera att 
Omikron sprider sig och att nya restriktioner läggs. My Dog är t ex inställt även i år. Utifrån detta 
osäkra läge har vi lagt våra planer och budget. 
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Lydnadskommitténs övergripande ambition är att öka intresset för tävlingslydnad, värva nya ekipage 
och utveckla våra medlemmars lydnadskompetens. Under 2021 hade vi som plan att utveckla våra 
träningstävlingar och träningskvällar. Pga av restriktioner under året blev aktiviteterna inte i den 
omfattningen som vi tänkt. Under 2022 är vår plan att fortsätta utveckla dessa aktiviteter. En stor 
utmaning för oss är våra tävlingsplaner på grund av de ökade militära aktiviteterna och skotträdda 
hundar. Vi har fått färre anmälningar till våra lydnadstävlingar på klubben då det är allmänt känt att 
det kan förekomma skott. Vi har varit i kontakt med kommunen för att höra om lån av fotbollsplaner. 
 
Träning, kurser, utbildningar 

• Vi avser att anordna träningskvällar och träningstävlingar under våren respektive hösten. 
• Genomföra ett antal lydnadskurser på olika nivåer. 
• Om möjligt planera för digitalt studiematerial i startklass och klass 1. 
• Lydnadsgruppen är positiv till privat träning, men avvaktar tills styrelsen ser om det är möjligt 

att genomföra med tanke på utrymme på våra appellplaner. 
• Verka för att våra tävlingsledare (TL) genom distriktet ska utbildas i de nya reglerna för klass 3 

(gäller från 1 januari, 2022). 
 
Officiella tävlingar 

• 1 maj - alla fyra klasserna. 
• Slutet sommaren/början hösten: startklass, klass 1, klass 2 och ev klass 3. 
• I november (inomhus): startklass, klass 1, klass 2 

 
Vid fortsatt pandemi får verksamheten bedrivas något annorlunda 

• Kurser förläggs utomhus i möjligaste mån. Antalet deltagare anpassas alltid efter vad som är 
lämpligt för kursens upplägg men kan även behöva anpassas efter nya eventuella restriktioner. 

• Kurser kan, förutom fysiska träffar, även ha ett digitalt studiematerial för att ge mervärde och 
stöd även om träffarna blir kortare. 

• Även tävlingar, träningskvällar och träningstävlingar får ha ett Corona-säkert upplägg. 
 

/Lydnadskommittén 

Genom Ingela Qvirist 

 

 

 

STUGKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 

Gräsklippningen kommer att utföras enligt sedvanligt schema.  
Förhoppningsvis kommer styrelsen fram till ett beslut om belysning av planer. 
Fortsatt underhåll av vägen och anordning av städdagar.  
Klubben behöver göra ett lyft av våra planer. Grus och Gräs. 
Fortsatt kontakt med kommunen angående stenbron och spång. 
Bron över grusplan till nedre yttre gräsplan behöver bytas ut till en riktig trumma. 
 

/Stugkommittén  

Genom Michael Lind 

 

 

 

KÖKSKOMMITTÉN – Plan för 2022 
 

Medlemmar 
Cecilia Andhult (sammankallande) slutar 2022 
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Maria Carlunger 
Anna-Karin Gustavsson 
Linnea Johansson ny 2022 
Maria Klasson slutar 2022 
__________________________________________________________________________ 
Kökskommitténs övergripande mål är att vara en resurs för klubben och se till att skapa möjligheter 
för servering av fika och mat vid klubbens tävlingar. Vidare ska köksgruppen se till så att det alltid 
finns ett basförråd av varma och kalla drycker, fikabröd och godis till försäljning under klubbens 
dagliga verksamhet. Kökskommittén ska också se till så att köket är i ordning, att inventarierna 
fungerar samt att det finns redskap, material osv för matlagning och servering. 
 
Kökskommitténs står beredda att planera för de tävlingar som klubben kommer genomföra 2022. 
 
Köket kommer att hållas i gott skick och basvaror kontinuerligt fyllas på. 
 
Kökskommittén kommer att be om hjälp med att bli av med mössen. 
 
För att kunna ansvara för basförråd mm. önskar kökskommittén att ett sedan tidigare inköpt lås sätts 
på plats på dörren till inre förrådet. Det är ett kodlås vilket gör det möjligt att ge ut tillfälliga koder till 
dem som vill använda sig av det inre förrådet, periodvis. 
 
Under senare tid har vi upplevt ett minskade antalet besökare, en trend vi tror kommer att fortsätta. 
Det kommer att genomföras ytterligare några kontroller för att se om kostnader för funktionärer 
överstiger intäkter från betalande under tävlingar. Visar det sig att så är fallet, kommer 
kökskommitténs budget i framtiden justeras för detta. 
 
För att i framtiden underlätta bemanningen i köket under tävlingar vill köksgruppen starta en lista, en 
bemanningsbank, med personer som kan tänka sig att stå i köket på tävlingar. Detta är ett relativt lätt 
uppdrag, socialt och inkluderande. Något som även passar nya medlemmar som vill engagera sig. 
Förhoppningsvis kommer några personer därigenom också att vilja ingå i kökskommittén. 
 
Som framgår av uppställningen av medlemmar ovan, kommer det att behövas ett aktivt arbete med att 
rekrytera nya medlemmar 2022. 
 

/Kökskommittén  

Genom Maria Klasson 

 

 

 

Dragkommittén – Plan för 2022 
 

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 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 2022 
 

Se Bilaga 4 

 

 

Motion – Ansluta GMBK till Svenska Draghundsförbundet 
 

Se Bilaga 5 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2022 
 

 

STYRELSEN  

 

Ordförande   Ingela Qvirist  nyval  1 år  

Vice Ordförande  Jörgen Svensson  nyval  2 år  

Kassör   Anna-Karin Gustavsson  1 år kvar    

Sekreterare   Jessica Beunis Karlsson  nyval 2 år  

Ledamot   Jessica Hansson  1 år kvar    

Ledamot   Anna Johansson  nyval  2 år 

Ledamot   Olivia Järvholm  fyllnadsval  1 år  

Suppleant   Johnny Lundqvist  nyval 2 år  

Suppleant   Susanne Lidö   1 år kvar    

 

 

REVISORER  

 

Ordinarie   Therese Sjöcrona  nyval  1 år  

Ordinarie   Vakant   nyval  1 år  

Suppleant   Annika Albertsson  nyval  1 år  

Suppleant   Ingela Strandeus  omval  1 år  

 

 

VALBEREDNING  

 

Ledamot (Sammankallande)  Linda Romina Olsson 1 år kvar  

Ledamot  Michael Lind  1 år kvar  

Ledamot   Sandra Molander nyval  2 år 

 

 

 

Signaturer för omedelbar justering: 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Mötesordförande    Sekreterare 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Justeringsman 1   Justeringsman 2 



 Göteborg Mölndal Brukshundklubb  Sida:  1(1)

 852000-2224  Balansrapport  Utskrivet:  22-01-13

 Preliminär  09:08
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  341
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Stuga/förråd  482 238,00  0,00  482 238,00
 1119  Avskrivn stuga/förråd 2 % per år  -471 854,00  -9 644,00  -481 498,00
 1130  Mark  14 000,00  0,00  14 000,00
 1140  Avloppsanläggning 2019  221 108,00  0,00  221 108,00
 1149  Avskrivn avloppsanläggning 20 år  -22 110,00  -11 055,00  -33 165,00
 1160  Vildsvinsstängsel 2016  100 000,00  0,00  100 000,00
 1169  Avskrivn vildsvinsstängsel 10 år  -50 000,00  -10 000,00  -60 000,00
 1170  Renovering planer 2013  260 243,00  0,00  260 243,00
 1179  Avskrivn renovering planer 10 år  -208 192,00  -26 024,00  -234 216,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  325 433,00  -56 723,00  268 710,00

 S:a Anläggningstillgångar  325 433,00  -56 723,00  268 710,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1400  Lager NewBody  0,00  4 141,00  4 141,00
 S:a Varulager mm  0,00  4 141,00  4 141,00

 Kassa och bank
 1930  SHB 629 872 678  172 550,69  109 031,07  281 581,76
 1931  SHB 324 823 002 Renoveringskonto  2 155,80  0,00  2 155,80
 1932  SHB 943 697 778  46 210,80  28 080,00  74 290,80
 S:a Kassa och bank  220 917,29  137 111,07  358 028,36

 S:a Omsättningstillgångar  220 917,29  141 252,07  362 169,36

 S:A TILLGÅNGAR  546 350,29  84 529,07  630 879,36

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -458 654,40  -84 195,89  -542 850,29
 2019  Årets resultat  -84 195,89  -333,18  -84 529,07
 S:a Eget kapital  -542 850,29  -84 529,07  -627 379,36

 Långfristiga skulder
 2390  Nyckeldepositioner  -3 500,00  0,00  -3 500,00
 S:a Långfristiga skulder  -3 500,00  0,00  -3 500,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -546 350,29  -84 529,07  -630 879,36

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Göteborg Mölndal Brukshundklubb  Sida:  1(2)

 852000-2224  Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-13

 Preliminär  09:19
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  341
 Resultatenhet: 1 "Gemensamt"
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3044  Kursavgifter  0,00  250,00
 3046  Försäljning litteratur  1 070,00  0,00
 3051  Försäljning kiosk  13 216,00  13 077,00
 3053  Medlemsavgifter  181 500,00  124 795,00
 3054  Fester/arrangemang  0,00  140,00
 3055  Newbody  3 986,00  7 297,00
 3080  Studiefrämjandet bidrag  3 650,00  5 000,00
 3085  Uthyrning planer/stuga  3 050,00  2 650,00
 3090  Övriga intäkter  350,00  2 938,00
 S:a Nettoomsättning  206 822,00  156 147,00

 S:a Rörelseintäkter mm  206 822,00  156 147,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4026  Din Kurs AB  -1 967,00  -3 262,00
 4028  Inköp kiosk  -23 709,21  -24 658,14
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -25 676,21  -27 920,14

 Bruttovinst  181 145,79  128 226,86

 Övriga externa kostnader
 5050  Fastighetskostnader  -20 441,70  -16 691,00
 5052  Markhyra Strekered  -1 500,00  -3 000,00
 5090  Övriga lokalkostnader  -1 000,00  0,00
 5100  Renhållning/städning/vinterväghållning/diken mm  -7 206,00  -7 864,20
 5120  Elkostnader  -55 665,34  -53 577,00
 5360  Bensin/fotogen/olja  -2 711,27  -1 844,96
 5410  Förbrukningsinventarier  -5 995,00  0,00
 5460  Förbrukningsmaterial  -2 560,04  -5 726,25
 5480  Kontorsmaterial/trycksaker/datorkostnader  -937,00  -2 803,00
 5510  Rep/underhåll maskiner/inv  -32 653,00  -428,80
 5520  Rep/underhåll fastighet/väg  -40 569,00  0,00
 5521  Reparation/underhåll planer  -3 971,00  -13 184,00
 5910  Kostnader för hemsida och domän  -1 950,00  0,00
 6200  Telefon  0,00  -135,00
 6201  Porto/frankering/postbox  -183,95  -920,00
 6210  Internet TV och datorer  -10 826,50  -10 368,00
 6310  Försäkringspremier  -27 068,00  -26 024,00
 6530  Kostnader för redovisning  -9 375,00  -10 625,00
 6570  Bankkostnader  -3 613,50  -4 160,50
 6600  Kostnad hedersmedlemmar  -400,00  -400,00
 6610  Stambokf.avgifter SBK  -9 030,00  -13 080,00
 6611  Medl.avg/Distr.avg SBK  -9 630,00  -8 500,00
 6620  Premieringar, gåvor  -2 620,90  -4 686,50
 6901  Medlemsträffar  -2 700,00  -3 426,70
 6903  Fika och sånt till möten  -3 213,22  -549,20
 6910  SM-kostnader  -187,50  0,00
 6990  Övriga kostnader  0,00  280,20
 S:a Övriga externa kostnader  -256 007,92  -187 713,91

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -281 684,13  -215 634,05

 Rörelseresultat före avskrivningar  -74 862,13  -59 487,05

 Avskrivningar
 7821  Avskrivning stuga  -9 644,00  -9 644,00
 7840  Avskrivning avloppsanläggning  -11 055,00  -11 055,00
 7850  Avskrivning renovering planer  -26 024,00  -26 024,00
 7860  Avskrivning vildsvinsstängsel  -10 000,00  -10 000,00
 S:a Avskrivningar  -56 723,00  -56 723,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -131 585,13  -116 210,05



 Göteborg Mölndal Brukshundklubb  Sida:  2(2)

 852000-2224  Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-13

 Preliminär  09:19
 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  341
 Resultatenhet: 1 "Gemensamt"
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -131 585,13  -116 210,05

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -131 585,13  -116 210,05

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -131 585,13  -116 210,05

 Resultat före skatt  -131 585,13  -116 210,05

 Beräknat resultat  -131 585,13  -116 210,05

 8999  Årets resultat  -84 529,07  -84 195,89



Budget GMBK 2022
Konto 2021 Utfall 2022

Intäkter
Kursavgifter 3044 138000 173380 212200

Lägeravgifter 3045 105000 9000 9000

Försäljning litteratur 3046 0 1230 0

Tävlingavgifter 3048 129000 172646 177000

Försäljning kök 3051 40000 13216 40000

Försäljning kläder och hundart 3052 0 0 0

Medlemsavgifter 3053 120000 181500 200000

Fester/ arrangemang 3054 0 0 0

Annonser 3057 0 0 0

Studiefrämjandet 3080 10000 3650 10000

Uthyrning planer/ stuga 3085 3000 3050 3000

Övriga intäkter/ newbody 3090 3000 4336 0

Summa intäkter 548000 562008 651200

Utgifter
Inköp litteratur 4010 0 680 5000

Kurskostnader 4020/7630 45000 19065 3000

Tävlingskostnader 4021 18000 17290 20000

Träningskostnader 4022 0 2090 0

Hallhyra 4025 6500 0 11000

Din kurs 4026 5000 4246 5000

Inköp kiosk 4028 35000 23709 35000

Inköp priser 4052 6000 12576 9000

Arvoden & ersättningar 4610 32000 22986 37000

Fastighetskostnader 5050/5520 20000 61011 25000

Övriga lokalkostnader 5090 0 1000 0

Dikes/väghållning 5100/5052 20000 8706 15000

Elkostnader 5120 50000 55665 70000

Bensin, Olja 5360 5000 2711 5000

Förbrukningsinventarier 5410 5000 5995 30000

Förbrukningsmaterial 5460 5000 2560 5000

Kontorsmateriel 5480 3000 937 2000

Reperation/ Underhåll maskiner 5510 7000 32653 7000

Reperation / Underhåll planer 5521 15000 3971 20000



Konto 2020 Utfall 2021

Telefon/ internet 5910/6210 10000 12777 10000

Porto 6201 1000 184 500

Försäkringspremier 6310 30000 27068 30000

Redovisning 6530 15000 9375 15000

Bankkostnader 6570 5000 3614 5000

Hedersmedlemmar 6600 400 400 400

Stambokföringsavgifter SBK 6610 36800 20680 23350

Medlemsavgifter Västra 6611 12000 9630 10000

SAgiK 6612 20000 21640 25000

Premieringar/gåvor 6620 1000 8854 5000

Festkostnader 6900 0 0 0

Medlemsträffar 6901 10000 2700 5000

Fika och sånt till möten 6903 5000 3256 5000

Övriga kostnader 6990 0 0 0

Instruktörslön 7010 0 0 0

Skattefri milersättning 7331 0 0 0

Arbetsgivaravgifter 7510 0 0 0

Utbildning 7610 15000 3000 15000

Instruktörskostnader 7620 13500 17881 110016

Summa avgifter 454220 420756 565287

RESULTAT 93780 141252 85913



Motion om att ansluta GMBK till Svenska Draghundsförbundet 

Att använda hundar för drag för transport av människor och varor har gamla anor. I Norden har 
draghundar framför allt använts som en fritidsverksamhet för att komma ut i naturen med hundar 
som drar släde eller pulka. Samtidigt har en tävlingsverksamhet uppstått och utvecklats snabbs till en 
modern idrott. Man tävlar i tre olika stilar: Vinter (snö): nordisk stil där föraren åker skidor efter 
hund(-ar) och slädhundsstil där flera hundar drar en släde och föraren står på släden. Barmarksstil: 
springa, cykla med en hund, sparkcykel (kickbike) med 1-2 hundar eller köra vagn med upp till 8 
hundar. För att tävla i officiell tävlingsklass krävs medlemskap i en draghundsförening, tävlingslicens 
och grönt kort. Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska Draghundsportförbundet, SDSF 
som är medlem i Riksidrottsförbundet och därmed är en del av idrottsrörelsen. Läs mer om sporten 
och förbundet här om du vill! 

Vi vill organisera Canine Cross - draghundsverksamhet som en kommitté inom GMBK. Detta krävs för 

att kunna tävla för klubben efter att tävlanden har godkända ”gröna kort” för officiella tävlingar. För 

att anslutningen ska bli godkänd av Svenska Draghundsförbundet behövs ett beslut på ett årsmöte 

och vi lämnar därför en motion om följande: 

• Att Göteborg Mölndals Brukshundklubb ansöker om medlemskap i Svenska 

Draghundsförbundet 

• Att klubben godkänner bildandet av en ny kommitté - Canine Cross och välkomnar detta som 

ny verksamhet på GMBK. 

• Att Årsmötet antar texten: “Som medlem i Svenska Draghundsportförbundet förbinder vi oss 

att i vår idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen 

och på vilka Riksidrottsförbundets och Svenska Draghundsförbundets stadgar bygger.” 

Reglerna i sista punkten handlar om att idrotten bidrar till välmående, med särskild vikt på fyra 

områden; fysisk aktivitet, träning, tävling, välmående. Värdegrunden pratar om glädje och 

gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Hela regelverket finns 

att läsa här!  

 

Mölndal 2021-12-01 

Andrea Ahnmark, klubbmedlem 

 

Länkar ovan: 

https://draghundsport.se/sv/109 

https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrore

lsensideprogram/ 

https://draghundsport.se/sv/109
https://draghundsport.se/sv/109
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/
https://draghundsport.se/sv/109
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/
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