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Dagordning för Årsmöte Hällefors Brukshundklubb 2019 - 02 - 20 kl. 18.00 i Klubbstugan Nygård.
Mötets öppnande.
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som med mötesordförande ska justera protokollet.
5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av:
a. lokalklubbensstyrelsen verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från
föregående årsmöte.
b. balans-och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det följande verksamhetsåret.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår dvs. klubbavgift.
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet
eller ekonomi.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiveter i syfte att nå fastställda mål.
14.Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
a/ Ordförande 1 år b/ Kassör 2 år c/ Ledamot 2 år d/ Ledamot 2 år e/ Suppleant 2 år
15. Val av revisorer och revisor suppleanter enligt § 9 i stadgarna.
16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
17. Val av draghundsstyrelsen.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
22. Förslag på personer till sektorer och kommittéer.
23. Mötets avslut.

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.

Verksamhetsberättelse för Hällefors Brukshundklubbs lokalavdelning för
Svenska Brukshundklubben år 2018.

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:

Kent Andersson

Vice ordförande: Åke Abrahamsson
Sekreterare:

Kamilla Nilsson

Kassör:

Susanne Berg

Ledamot:

Fredrik Andersson

”

Ketty Myrtenkvist

”

Sara Leppänen

Suppleant:
”

Sören Westman
Hillevi Åfeldt

Året har som vanligt varit händelserikt och roligt och vi fortsätter att sträva mot att bli en klubb för
alla hundintresserade.
Under 8 tisdags kvällar i januari och februari hyrdes Sikfors ridhus för medlemsträning.
Under vintern har även bord och stolar i mötesrummet varit undanplockade för att möjliggöra
träning på filtmattan för klubbens medlemmar.
En kväll i mars var studiefrämjandet inbjudna för information och genomgång av föreningsteknik.
Medlemsantalet ligger runt 110 - 120 medlemmar och vi får hjälpas åt så att klubben blir en
trevlig plats för oss alla.
Mötesverksamheten:
Under året har vi haft 9 protokollförda styrelsemöten och 4 protokollförda medlemsmöten inkl.
årsmötet.
Representanter från Hällefors Brukshundklubb har deltagit vid ett antal möten med Värmland Dals distrikt, önskvärt är att vi vore representerade på alla möten där.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för rasutvecklingssektorns verksamhetsår 2018
RUS-sektorn har under året bestått av Kent Andersson och Catharina Segelström.
Vi startade som vanligt i april med en mentalträff där vi gick igenom årets prov och i år har vi slagit alla rekord när
vi genomfört 5 MH-beskrivningar, 2 kvälls-MH’n och 1 MT. Resultatet av det blev totalt 50 beskrivna hundar och 8
godkända hundar på mentaltestet. Fyra av de MH’n som genomförts har varit för uppfödare av schäfer, rottweiler,
hovawart samt fransk bulldog.
Vi har lyckats med detta tack vare att vi har så många aktiva och duktiga mentalfiguranter på klubben och i april
fick vi tre nya godkända testledare för MH nämligen Åke Abrahamsson, Ingmarie Andersson och Sara Leppänen.
Stort grattis! Sen har klubben också fått en ny mentalbeskrivare när undertecknad blev godkänd i somras.
Året avrundades med en mentalträff i oktober där vi diskuterade vikten av ett gott samarbete ute på banan
eftersom det är många olika hundar och situationer vi möter som vi måste hålla i balans och skapa positiva
förutsättningar att beskriva och arbeta med.
Sektorn har även deltagit vid distriktets årliga RUS-möte på Hammarö BK i november.
Rasutvecklingssektorn // gm Catharina Segelström

Verksamhetsberättelse tävlingssektorn 2018
Sektorn har bestått av mig Ing-Marie Andersson, sammankallande, Inga-Lill Gustavsson, Anders Lönnberg, Kamilla
Nilsson och Åke Abrahamsson.
Vi har inte haft jättemånga aktiviteter då det är lite svårt med funktionärer just nu, men hoppas på att det vänder.
Stegen har fått sig en upprustning
Några nya spårläggare är upplärda och gick elitspår på tävlingen
En helgtävling där vi hade spår elit båda dagarna har vi genomfört, där det verkade som om alla tävlande var
mycket nöjda.
Vi har anmält en dags tävling till nästa år.
Jag, Ing-Marie har gjort domarprovet så nu kan jag även döma elit spår, sök och rapport.
Tisdagsträningarna har varit igång och tycker ändå det har varit lite mera ekipage där så vi hoppas på att det är på
väg uppåt
Hoppas vi syns på klubben och tävlingsbanorna nästa år
Tävlingssektorn // Ing-Marie

Verksamhetsberättelse 2018

Utbildningssektorn Verksamhetsberättelse 2018
Vårens kurser:
Valp: 5 st.
Allmänlydnadskurs: 9 st.
Agility: 7 st. (4 kurstillfällen)
Höstens kurser:
Aktivitetskurs: 5 st.
Allmänlydnadskurs: 7 st.
Agility: 4 st. (4 kurstillfällen)
Det har varit färre kursdeltagare i år än vad vi räknat med. Men annars har kurserna löpt
på bra.
Vi har haft en föreläsning med Kerstin Malm ”Upp och hoppa-sund med hund” Svenska
brukshundklubben.
På djurens dag i Krokbornsparken hade vi en representant från sektorn som informerade
om vår klubb.
Tre möten har vi haft under året.
Utbildningssektorn // Lotta Grip

Agilitygruppens Verksamhetsberättelse 2018
Vi har haft 2 tävlingar under året, den 26 maj hade vi en klass 1 med 3 hopplopp med 179 startande och
den 15 september hade vi en klass 2 med 3 agilitylopp med 89 startande. Tävlingarna har flutit på bra
men vi hade hoppats på fler starter.
Vi har köpt in ett nytt A - hinder och nummerskyltar.
Under året har vi haft 5 st. möten.
Agillitygruppen // Kamilla

Verksamhetsberättelse 2018

Hällefors bk dragsektion Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen har bestått av ordförande Magnus Karlsson, kassör Anette Becker, sekreterare Anna-Lena Gerhardsson och
ledamöterna Timo Silvola och Jan Gunnarsson.
Vi har under året haft ett antal telefonmöten och 2st medlemsmöten. Året börjar som vanligt med Hurtigdraget och
den här vintern kom ovanligt många startande, kan bero på den långa fina vintern som var. SM i nordisk stil
genomfördes äntligen som det ska på en plats, Skellefteå och sent på säsongen. Förutom långa SM och sprint som
genomfördes i Sundsvall. Hällefors hade flera ekipage med i alla klasser. När det närmade sig säsongsavslutning
fram på våren så hade vi våran traditionsenliga avslutning hemma hos Magnus och Madeleine i Garphyttan där det
lika traditionsenligt serverades smörgåstårta. Vi gick då igenom motionerna inför stämman . Till stämman 2018 fick
tyvärr ingen som åkte pga. sjukdom.
Ett antal nya medlemmar har vi fått vi till klubben som vi hälsar välkomna.
Efter en ovanligt varm och lång sommar så körde tävlingssäsongen igång i september. Många ekipage hade det
jobbigt för det hade varit svårt att träna med den värmen som varit. Däremot så sjönk temperaturen och både
träningar och tävlingar blev lättare att genomföra.
Barmarks SM gick på Lida i Stockholm. Deltagarantalet både totalt och för klubben var högt. Tyvärr så kom värmen
tillbaka och det ställde till problem för många. SM växer och blir större vilket gjorde att det i år var på tre dagar. Ett
väl genomfört SM för Hällefors med mycket bra resultat för klubben. Våran egen barmarkstävling, Dubbeldraget
genomfördes som vanligt och i år blev vi tvungna att dra ner på en dag och genomförde enbart en endagars tävling.
Dels hade vi problem med tidtagningssystemet och då tävlingen krockade med Norska mästerskapen så fick vi
funktionärsbrist. Både problemen löste sig bra och vi lånade lite funktionärer från Hällefors skidklubb. Vi fortsätter
med att ta maten från Hällefors Herrgård då det funkar bra och blir mindre belastning på funktionärerna. Alla
tävlande, motionärer och funktionärer bjuds på mat och det verkar vara uppskattat.
Bidraget som fick av kommunen finns fortfarande en del kvar av pga. av den varma sommaren så blev det inte så
mycket gjort på banorna. Lite grus han vi köra ut innan värsta värmen kom och även lite under hösten. Utbyggnaden
av parkeringen för ett ev. barmarks SM går framåt, bygglov och Länsstyrelsens godkännande är klart och jobbet
påbörjas 2019. Det kommer även att tas ner träd runt hela elljusspåret och det gynnar oss alla som åker skidor.
Ett barmarks SM i Hällefors är ju under planering men sen senaste verksamhetsberättelsen har inte så mycket hänt.
Vi väntar på utbyggnad av parkering eller ev. att vi utökar med flera tävlingsdagar. Möte med beslut om detta
kommer att hållas under hösten 2018.
Barmarks EM gick år i Sverige i Svartbäcksmåla och från klubben var 6st tävlande uttagna till landslaget. Dessa var
Timo Silvola, Christer Ornby, Li Hultgård, Anders Johansson, Göran Olsson och Magnus Karlsson.
Ett stort tack till alla som hjälpt till och på något sätt varit inblandad i dragets arrangemang

Styrelsen Hällefors bk dragsektion
Ordförande Magnus Karlsson

Sekreterare Anna-Lena Gerhardsson

Kassör Annette Becker

Ledamot Timo Silvola

Ledamot Jan Gunnarsson

Verksamhetsberättelse 2018

Kassörens berättelse:
Under året 2018 har det inte skett några stora investeringar. Detta år har varit lite speciellt då vi är två som delar på
kassörjobbet, men vi tycker det fungerar bra. Hoppas på ett riktigt bra hundår 2019 med många nya och gamla
träningskompisar.
Susanne Berg och Ing-Marie Andersson

Till sist….
vill vi tacka alla som ställt upp under året så att alla aktiviteter har kunnat genomföras på ett så bra sätt. Stort
tack till Hällefors kommun och jaktledare för ett lika bra samarbete under 2018 som det alltid har varit. Tack
också till våra domare, tävlingsledare och funktionärer som ställer upp gratis vid alla våra tävlingar. Vi vill
tacka alla instruktörer och ni andra som sliter under vår och höst med alla kurser. Tack till alla er som ställt
upp med köket under alla våra aktiviteter och kurskvällar, utan er skulle vi inte klara oss. Ni är alla guld värda.
Vi syns vid klubben då vi tar nya tag och hoppas på ett bra 2019, med många nya medlemmar.
Kamilla Nilsson / sekreterare

----------------------------------------------Kent Andersson, ordförande

----------------------------------------------Åke Abrahamsson, vice ordförande

----------------------------------------------Susanne Berg, kassör

----------------------------------------------Kamilla Nilsson, sekreterare

----------------------------------------------Fredrik Andersson, ledamot

----------------------------------------------Ketty Myrtenkvist, ledamot

----------------------------------------------Sara Leppänen, ledamot

----------------------------------------------Sören Westman, suppleant

----------------------------------------------Hillevi Åfeldt, suppleant

Verksamhetsberättelse 2018

BUDGET 2019

HÄLLEFORS BRUKSHUNDKLUBB

INKOMSTER

Medlemsavgift
Bingolotto

UTGIFTER

19000
1800

Fastighet drift

20000

Fastighet underhåll

30000

Utbildningssektor

19800

Utbildningssektor

17300

Tävlingssektor

31500

Tävlingssektor

25550

Russektor

28800

Russektor

8660

Ränta

0

Försäkring fastighet/maskin

5500

Div

0

Avg distrikt

3000

SBK försäkring

700

Telefon/bredband

5500

Dator, patroner mm

1200

Porto o trycksaker

350

Representation, möten

1500

Årsmöte/höstfest

2000

Rep underhålll/maskin

3500

Övriga kostnader

1500

Bankkostnad

3000

Avsättning till rep. fond

3000

Pistol

1700

100900
133960

Draghundsektionens förslag till budget för 2019
Inkomster

utgifter

Dubbeldraget

24000

12000

Hurtigdraget

6000

2000

Medlemsavg. SDSF.

1000

Hurtigtorpet

3000

Porto och konto avg.

1500

Övrigt

1000

SM stafett (vinter/höst)

1500

Repres. stämma

3000

Bingolotto

1000

Avslutning

2000

Summa

31000

Vinst

4000

27000

Valberedningens förslag till styrelse 2019
Valberedningens förslag
Ordförande:

Kent Andersson

Omval 1 år

Vice ordförande:

Åke Abrahamsson

1 år kvar

Sekreterare:

Kamilla Nilsson

1 år kvar

Valberedningens förslag
Kassör:

Susanne Berg

Omval 2 år

Ledamot:

Fredrik Andersson

1 år kvar

Valberedningens förslag
Ledamot:

Ketty Myrtenkvist

Omval 2 år

Valberedningens förslag
Ledamot:

Veronica Nikitin

Nyval 2 år

Suppleant:

Sören Westman

1 år kvar

Valberedningens förslag
- ” -

Hillevi Åfeldt

Omval 2 år

Valberedningens förslag
Revisorer

Birgit Karlsson

Omval 1 år

Valberedningens förslag
- ”
-

Susanne Nilsson

Nyval 1 år

Valberedningens förslag
Revisor suppleant

Inga - Lill Gustavsson

Omval 1 år

Valberedning

Sammankallande

Lennart Lynne

Omval 1 år

-

”

-

Lilly Röök Sahlin

1 år kvar

-

”

-

Vakant

Nyval 2 år

Valberedningsförslag till Styrelse 2019

Hällefors BHK Draget´s förslag till styrelse 2019
Ordförande

Jan Gunnarsson

Sekreterare

Anna-Lena Gerhardsson

Kassör

Anette Becker

Ledamot

Timo Silvola

Ledamot

Göran Olsson

Dragets förslag till Styrelse 2019

Hällefors Brukshundklubb Verksamhetsplan för 2019
Planerar att göra om grusparkeringen på den norra sidan av klubbstugan till gräsmatta och rensa övriga
grusplanen från ogräs och fylla på med mer grus.
Planerar att byta bänk - delen på grillplatsen som är dålig.
Planerar att måla anslagstavlan på lydnadsplan.
Planerar att måla resterande del av klubbstugan.
Fortsätta jobba för att få fler aktiva medlemmar.

Hällefors bk dragsektion Verksamhetsplan för 2019
Vi kommer att arrangera två tävlingar under året. Det börjar i vinter med en tävling i nordisk stil vars
datum ännu inte är bestämt, vi kommer att göra som vi började med förra året, att vi lägger tävlingen tidigt
på säsongen och flyttar fram den om det inte finns snö. Detta sätt verkar fungera bra då vi under vintern
har några veckor när vi kan köra men att det är omöjligt att veta i förväg när dessa veckor infaller.
Barmarkstävlingen kommer att vara någon gång i oktober och att vi där tar hänsyn till SM och de varma
höstar som varit nu. Vi kommer att fortsätta med tvådagars - tävling.
Nytt tidtagnings-system är på gång.
Arbetet med ett kommande SM i Hällefors fortsätter sakta men säkert. Utbyggnad av parkering är ett krav
för att genomföra SM och det fortsätter vi med och även förbättring av banorna. Under hösten så har vi
barmarks träning på söndagar och om det kommer snö har vi både skid- och dragträning.
Samarbetet med skidklubben och Alliansen fortsätter. Vi är med och hjälper till när konstsnön ska
tillverkas och med diverse ban-arbeten under barmarkssäsongen.
Styrelsen Hällefors bk dragsektion

Verksamhetsplan 2019

Tävlingssektorn Verksamhetsplan 2019
En elitspår tävling är sökt, hoppas på många nya funktionärer som vill lära sig lägga spår mm.
Skall se om vi kan göra om tisdagsträningarna på något sätt, utarbeta ett sätt som kan gynna tävlingsekipage. Detta
i ett försök att få fler tävlande att engagera sig i varandras träning. Försöka få till skott träningen på ett
tillfredställande sätt.
Finns lite förfrågningar och intresse av IPO, får se om vi kan få lite lära i detta och få med personer som kan det i
sektorn.
Vi har funderat på att flytta stora stegen så den kommer på en kant av planen i stället för mitt i, även en
upprustning av lilla stegen finns med i planerna.
Se om vi kan få någon/några intresserade av tävlingsledarrollen
Väl mött under 2019 // tävlingssektorn

Rasutvecklingssektorns Verksamhetsplan för verksamhetsår 2019:
Mentalträff och MH i slutet av april
MT i maj
MH samt metalutbildning i juni
MT samt MH i september
MH samt mentalträff i oktober
Eventuellt utbildning av testledare MT under våren.

Verksamhetsplan 2019

Agilitygruppens Verksamhetsplan 2019
Vi planerar att ha 2 st tävlingar under året
Vi har tänkt att köpa in en 6 meters tunnel inkl. tunnelhållare.
Vi ska försöka ordna träningsträffar för att få igång fler aktiva.
Vi planerar att ha en funktionärsträff under hösten.
Agilitygruppen // Kamilla

Utbildningssektionen Verksamhetsplan 2019
Vi kommer att ha kurser vår och höst. Vi ska försöka förutom baskurserna valp och allmänlydnad bredda med tex
drag, viltspår, sök och där det finns intresse och instruktörer som är villig att hålla i dessa kurser.
Det planeras en undersökning på vår facebook sida där man anonymt får kryssa i vad man saknar för kurser på vår
klubb.
Vi planerar en dag till våren som vi ska kalla öppet hus där vi ska visa vad man gör på de olika kurserna som finns
att gå på. Ev också ha en loppis där vi kan sälja hundprylar.
Informationsdagen kommer att vara en tisdag i samband med tisdagsträningen då en av instruktörerna kommer att
vara på plats för att svara på frågor inför kursstart.
En grundmodul är inplanerad vintern 2019 då 5-6st ifrån vår egen klubb ska gå.
Vi kommer att behålla annonsen i veckonytt men öka spridningen på sociala medier.
Vi planerar att hyra in en Nose Work el. Rallylydnads instruktör en helg för instruktörvård och för att ev skapa ett
intresse att i framtiden hålla kurs i någon av dessa grenar.
En föreläsning med Missing People är inplanerad.

Verksamhetsplan 2019

Hällefors Brukshundklubb Årskalender 2019
Med reservation för ändringar. Alla aktiviteter bedrivs inte i Nygård.
Under kurs perioderna kan andra veckodagar komma att användas som kurskvällar om behov finns.

Januari
26 - 27 Hurtigdraget
Februari
20 Årsmöte kl. 18.00

Mars
25 Kurskväll
26 Öppen träning 18.00
28 Kurskväll

April
1 Kurskväll
2 Öppen träning 18.00
4 Kurskväll
x RUS -träff
8 Kurskväll
9 Öppen träning 18.00
11 Kurskväll
13 Mentalträff
14 MH
15 Kurskväll
16 Öppen träning 18.00
18 Kurskväll
23 Öppen träning 18.00
25 Kurskväll
28 MH
29 Kurskväll
30 Öppen träning 18.00

Maj

September

2 Kurskväll
6 Kurskväll
7 Öppen träning kl. 18.00
10 Kurskväll
13 Kurskväll
14 Öppen träning kl. 18.00
15 Medlemsmöte 18.00
16 Kurskväll
19 MT
20 Kurskväll
21 Öppen träning 18.00

1 MT
2 Kurskväll
3 Öppen träning kl. 18.00

23 Kurskväll
25 Off. agilitytävling kl. 1
27 Kurskväll
28 Öppen träning 18.00

4 Medlemsmöte 18.00
5 Kurskväll
9 Kurskväll
10 Öppen träning kl. 18.00
12 Kurskväll
16 Kurskväll
17 Öppen träning 18.00
19 Kurskväll
23 Kurskväll
24 Öppen träning kl. 18.00
26 Kurskväll
30 Kurskväll

Juni

Oktober

2 Elit spår
3 Kurskväll
4 Öppen träning 18.00
10 Kurskväll
11 Öppen träning 18.00
13 Kurskväll
16 MH
18 Öppen träning 18.00
25 Öppen träning 18.00

Juli
”Sommarlov” - Inga planerade
aktiviteter

Augusti
5 Kurskväll
6 Öppen träning 18.00
8 Kurskväll
12 Kurskväll
13 Öppen träning 18.00
15 Kurskväll
19 Kurskväll
20 Öppen träning 18.00
22 Kurskväll
26 Kurskväll
27 Öppen träning 18.00
29 Kurskväll

1 Öppen träning 18.00
3 Kurskväll
5 - 6 DubbelDraget
6 MH
7 Kurskväll
8 Öppen träning 18.00
10 Kurskväll
14 Kurskväll
15 Öppen träning 18.00
17 Kurskväll
21 Kurskväll
22 Öppen träning 18.00
24 Kurskväll
28 Kurskväll
29 Öppen träning 18.00

November
6 Medlemsmöte kl. 18.00

