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Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubb,  
årsmöte den 25 februari 2021 
 

1. Mötets öppnande 
2 Fastställande av röstlängden 
3. Val av mötesordförande 
4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
8. Fastställande av dagordningen 
9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte 
b. balans- och resultaträkning 
c. revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår  
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår 
d. andra ärenden samt 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 lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

a. Ordförande, 1 år  
b. Vice ordförande, 2 år 
c. Kassör, 2 år 
d. En ledamot, 2 år och fyllnadsval av en ledamot, 1 år 
e. En suppleant, 2 år och fyllnadsval av en suppleant 1 år 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år 
17. Val av valberedning – en sammankallande på 1 år, en ledamot på 2 år samt ett fyllnadsval på 1 år 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 
punkt 12 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
21. Utdelning av priser samt avtackningar m.m. 
22. Årsmötets avslutande 

 

Fotograf av fotot på framsida: Sven Komstadius 
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Verksamhetsberättelse för 2020 
Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb avger följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020: Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte, ett 
konstituerande styrelsemöte och åtta styrelsemöten varav ett budgetmöte. Fr o m den 8 maj 
har styrelsemötena varit telefonmöten/digitala möten. På grund av den pågående Corona-
pandemin har klubben ej kunnat anordna några medlemsmöten. 

Styrelsens ledamöter 
Ordförande: Anneli Henriksson 
Vice ordförande: Renate Hagelin 
Sekreterare:  Christina Ödman Johansson 
Kassör:  Anders Tornevall 
Ledamöter:  Anna Björling 
 Evelina Biveland 
 Pia Bäckman   
Suppleanter: Margareta Fransson 
 Denise Friskman 

Revisorer  
Ordinarie: Gunnar Feldt 
 Helene Fogelberg 
Revisorssuppleanter: Åsa Wrede    
 Johan Sundström 

Valberedning 
Sammankallande:  Helena Nygård 
 Ann-Christine Ring 
 Annica Wiberg 

Sektorer 
Tävlingssektor: Helene Fogelberg, sammankallande 

 Ann-Christin Ring, sammankallande tävlingssekreterare 
 Leif Nilsson 
 Kurt Johansson 
 Ewa Thorstensson 
 Helena Nygård 
Elin Moberg 
 Pia Bäckman 

 
Utbildningssektor:  Margareta Fransson, sammankallande   

Anki Brorsson 
 Monika Kowalik 
 Ing-Christin Lindblom 

 
PR-sektorn, Hemsidan: Helena Zimdahl, sammankallande   
  Margareta Fransson 
  Dario Lentini (t o m 2020.10.01 ) 
  Amanda Öberg (fr o m 2020.11.02) 
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Rasutvecklingssektor: Mårten Svedmar 
 
Tjänstehundssektorn:  Vilande 
   
Trivselsektorn: Ingela Larsson Kindeland, sammankallande  
 Pia Cevey Tärnholm 
 
Stugsektor:  Maud Nilsson, sammankallande  
  Per Larsson 
 
Serveringssektor: Åsa Lund Sundström, sammankallande 

Anneli Henriksson 
Päivi Simonsson (fr o m 2021.01.11) 
Susanna Weidermark Johansson (fr o m 2021.01.11)       

Ombud i SBK Östgötadistrikt 
Pia Bäckman, suppleanter Anneli Henriksson och Renate Hagelin 

Verksamma inom Östgötadistriktet    
Ledamot i tävlingssektorn: Inga under 2020 

Medlemsantal  
Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet. Visar antal medlemmar 
som har ett nuvarande medlemskap i klubben vilket är betalt (eller gratis). 

År Antal Förändring  År Antal Förändring 
2020 485 +41  2002 390 -13 
2019 444 +63  2001 403 +4 
2018 381 -46  2000 399 +3 
2017 427 +39  1999 396 -23 
2016 388 -6  1998 419 -41 
2015 394 +10  1997 460 -2 
2014 384 -15  1996 462 -15 
2013 399 +21  1995 477 -22 
2012 378 +37  1994 499 +38 
2011 341 +2  1993 461 -38 
2010 339 -50  1992 499 +33 
2009 389 -6  1991 466 +78 
2008 395 -10  1990 388 +49 
2007 405 +13  1989 339 +21 
2006 392 -19  1988 318 -4 
2005 411 -10  1987 322 -6 
2004 421 +26  1986 328  
2003 395 +5     
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Rapporter från sektorerna 2020 

Tävlingssektorn 
Sektorn har under året arrangerat följande tävlingar: 

Datum Gren Klasser 
200223 Agility Blåbärsklass – examinering av TL 
200307 Agility Blåbärsklass – examinering av TL 
200609 Lydnad Start – Klass 1 
200627 Specialsök Inofficiell klass 1 
200808 - 
200809 

Spår Elit (dubblerad tävling) 

200820 Lydnad Start – Klass 1 
200906 Lydnad Start – Klass 3 
200913 Sök Lägre - Elit 
200919 Rallylydnad Nybörjare (dubbel) 
201003 Rallylydnad Mästarklass (dubbel) 
201018 Spår Appell 
201127 Specialsök Inofficiell klass 1 

 

Tävlingsverksamheten kring bruks och lydnad på Linköpings Brukshundklubb har under året 
varit väldigt begränsad som en följd av de restriktioner som rått på grund av Corona-
pandemin. I princip all verksamhet under våren blev inställd men under hösten kunde vi 
genomföra flera arrangemang tack vare lite omplanering samt striktare regler kring kök och 
publik.  

Vi tog också beslut tillsammans med styrelsen att avstå från utmärkelser och att utse ”årets 
hund” inom våra olika grenar i år, eftersom det funnit så få möjligheter att tävla under året. 

Vårens bruks- och lydnadstävlingar blev alla inställda men i och med att tävlingsförbudet 
hävdes den sista maj så kunde vi genomföra vår lydnadstävling i början av juni. Höstens 
program kunde vi genomföra enligt plan, även om det blev lite speciellt då vi inte kunde ha 
någon publik och köket var stängt. Inga DM-tävlingar har genomförts i distriktet under året 
på grund av begränsningen i tävlingsutbudet.  

Tävlingarna har trots allt rullat på bra under året men vi har fortsatt utmaningar med marker 
för våra spår och sök tävlingar, då mycket skog har avverkats och därmed försvunnit för oss.  

Under året skulle rallysektorn arrangerat en dubbeltävling på våren och en på hösten, men 
vårens tävling blev inställd på grund av Corona-pandemin. Inför hösten fanns det möjligheter 
att genomföra arrangemang/tävlingar med färre än 50 deltagare, och efter en del 
omplanering kunde både en dubbel nybörjarklass och en dubbel mästarklass genomföras. På 
grund av vårens alla inställda tävlingar var antalet anmälda mycket stort och vi blev tvungna 
att lotta bort deltagare. Totalt blev det 179 starter, vilket inte låg så långt under det 
budgeterade antalet (200).  

Båda tävlingarna höll hög klass med många nya erövrade rallylydnadsdiplom/championat. 
Rosetter gick åt som smör i solsken och det var även premiär för våra 100-poängsrosetter att 
köpa för de som uppnår maxresultat. De första rosetterna skänkte klubben till två vinnare i 
nybörjarklassen! 
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Trots flera fina rundor av Linköpingsekipage var det ingen som tog sig upp på pallen. 

Detta märkliga år har inte heller agilityn varit som den brukar på klubben. Flertalet 
planerade tävlingar fick tyvärr ställas in. Dock lyckades vi arrangera ett Klubbmästerskap, 
vilket som alltid är pirrigt och roligt för de som deltar. 

I år var ca 40 starter anmälda och som sig bör var det inga problem att rodda tävlingen då 
alla hjälptes åt och känslan av gemenskap var på topp! 

KM resultat: 

Gren Hund Förare 
Öppen klass, x-large Teo Helena Nygård 
Öppen klass, large Lyra Lydia Benson 
Öppen klass, medium Himla Helena Nygård 
Öppen klass, small Scottie Malin Perlskog 
Öppen klass, x-small Tut Johanna Karlsson 
Blåbärsklass, large Trassel Lise-Lotte Ericsson 
Blåbärsklass, medium Chessie Sofie Uppman-Bruce 
Blåbärsklass, small Challe Tanja Nestserava 
Blåbärsklass/Senior, large Zelda Frida Johansson 
Blåbärsklass/Senior, medium Myra Maria Larsson 

 

Något som var speciellt för i år var även ”SM för alla”. Detta var ett finurligt initiativ som 
gjorde att den tävlingsfattiga säsongen ändå sprakade igång agilityeldar runt om i Sverige 
och så även i Linköping. Med gemensamma krafter från klubbens medlemmar byggdes 
banor upp som sedan sprangs om och om igen. Under sommaren hittade man mer 
rutinerade ekipage tillsammans med mindre rutinerade på banorna som hade nivå klass 3 
och även en blåbärsvariant. Sjutton ekipage skickade in bidrag och deltog i ”SM för alla” men 
många fler deltog också i arrangemanget utom tävlan. 

Under tidig höst anordnades en auktion och vi sålde en gunga samt ett däck med ram. 
Hinderparken har fått tillskott av en höj och sänkbar gunga, vilket vi är supernöjda med!  

Sektorn tackar ALLA som på något sätt har hjälpt till och bidragit till att tävlingarna har 
kunnat genomföras. Utan er hjälp och ert engagemang hade det inte blivit några tävlingar på 
klubben. 

Vi har under året dessutom arrangerat två inofficiella tävlingar inom Specialsök, vilket är 
väldigt roligt eftersom det är den nyaste hundsporten inom SBK, och förhoppningsvis 
kommer den att bli officiell 2023. Målet var från början 2022, men p g a pandemin har allt 
förskjutits. 

Inga tävlingar inom NoseWork har kunnat genomföras av klubben i år, dels p g a få 
funktionärer, dels för att pandemin har gjort det svårt att anordna tävlingar med många 
deltagare 

Trivselssektorn 
Trivselsektorn hade ett uppstartsmöte 5/8 och har under hösten hunnit med några 
öppenträningar.  
Rallylydnad: 27/8, 9/9, 23/9 och 7/10 
NoseWork: 3/9 på klubben och 24/10 på Valla-området 
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Det finns nu också en samträningsgrupp i NoseWork på Facebook. 

Rasutvecklingssektorn 
Planen för 2020 var att hålla två MH’n under hösten, att utbilda ca fyra nya funktionärer 
samt att bygga en MH-bana på klubben. 

P.g.a. pandemin har vi inte gjort något av det som planerades, däremot har vi påbörjat inköp 
av materiel till MH-banan. 

Utbildningssektorn 
Utbildningssektorn har under året haft ett flertal möten. På grund av Corona genomfördes 
inget instruktörsmöte och ett par kurser har inte gått att genomföra 

Utbildningssektorn vill framföra sitt varmaste tack till alla aktiva instruktörer och kursledare 
som gjorde kursutbudet för 2020 möjligt. 

Följande kurser ha hållits under 2020: 

Kurs VT 2020 HT 2020 Deltagare 2020 
Agility nybörjare 0 1 8 
Agility tävling 1 0 6 
Agility Sommarkurs med Veronica Bache 1 0 10 
Apellkurs tävling 2 0 12 
Bruks lägre/högre tävling 1 0 6 
Börja spåra 2 2 24 
Förberedande tävlingskurs 0 1 10 
NW nybörjare 2 2 24 
NW fortsättning 2 0 12 
Prova på bruks för valpar och unghundar 0 1 6 
Rallylydnad nybörjare 2 0 12 
Rallylydnad tävling  1 0 6 
Valpkurs 4 6 60 
Vardagslydnad 0 1 6 
Specialsök nybörjare 2 2 24 
Specialsök fortsättning 0 2 12 
Summa 20 18 238 

 

Under året har vi fått ett tre nya instruktörer, vi gratulerar: 
Allmänlydnadsinstruktörer: Anki Ring, Lena Sjöberg och Renate Hagelin 

I utbildningssektorn: Ing-Christin Lindblom, Monika Kowalik, Margareta Fransson och Ann-
Christin Brorsson 
 

Serveringssektorn 
P.g.a. rådande pandemin har serveringssektorn gått på sparlåga under året, då 
kursdeltagarna inte har varit inne och fikat och tävlingar blivit inställda.  

Under året har vi varit två aktiva i Serveringssektorn. Anneli Henriksson, som tagit hand om 
de flesta inköp samt Åsa Lund Sundström som tagit hand om den mesta försäljningen på 
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tävlingar. Vi har också haft en bra hjälp av några övriga medlemmar som har ställt upp och 
hjälpt till under ett par tävlingarna under hösten.  

Vi har haft ett visst utbud av glass, kakor, godis och drickor under hela året.  

PR-sektorn 
På hemsidan har vi kontinuerligt publicerat inlägg om våra kurser, tävlingar och städdagar 
mm.  

Förutom vi som medlemmar i PR sektorn kan även styrelsen och sammankallande i 
sektorerna uppdatera egen information på hemsidan, vilket förkortar tiden det tar att få ut 
informationen på hemsidan. 

Vi uppdaterar också vår officiella facebooksida i samband med att inlägg görs på hemsidan, 
vi har just nu 823 följare på fb (Linköpings brukshundklubb). 

Förutom den officiella facebooksidan har vi också en facebooksida för samträning där alla 
kan göra inlägg och t.ex. söka efter träningskamrater (Samträning för Linköpings 
Brukshundklubbs medlemmar). Den sidan har idag 229 medlemmar. 

Klubben har tidigare år visat klubbkläder på höstens medlemsmöte, men inget intresse har 
funnits för att köpa klubbkläder då, varför det har legat nere det här året. 
Ett mail skickades ut i våras till samtliga medlemmar, där vi frågade igen om intresse fanns 
att köpa klubbkläder. Men inget intresse fanns då.  

Anslagstavlan vid klubbstugan är tvättad och målad, samt anslagen är nyuppdaterade. Det 
finns nu även nålar så att man kan sätta upp nya anslag på tavlan. Brevlådan vid 
anslagstavlan är nedtagen då kontakt med klubben idag sker via mail eller telefon. 

Skylt med texten Brukshundklubb är inköpt från PPV. Den väntar på att bli uppstatt. 

Vindspel har satts upp på olika ställen på klubben för att skrämma bort huggorm från 
klubben enligt råd från kommunjägaren. Men vindspelen har inte fungerat. Kommunjägaren 
har sagt att om det här inte hjälpte får vi höra av oss till honom igen så ska han hjälpa oss.  

Årets medlemmar i PR-sektorn har varit Helena Zimdahl, Dario Lentini och Margareta 
Fransson. 

Stugsektorn 
På grund av pandemin har vi inte kunnat utföra lika mycket arbete på klubben som vi 
planerat. 

Stugsektorn har i år låtit måla om styrelserummet. Sektorn har också tagit kontakt med 
Bauhaus om inläggning av golv i styrelserummet, utbildningslokalen och hallarna i 
angränsade rum. 
Under året har vi klippt gräs och gallrat i uppletanderutan. 
Vi har också rensat ut i SM-boden. 

Vi i stugsektorn vill tacka alla som har hjälpt till under året. 
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Årsredovisning 2020 
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Verksamhetsplan 2021 

Styrelsen  
Under 2021 kommer styrelsen fortsätta att verka för att intresset för att bli medlem i 
Linköpings Brukshundklubb ökar, och att fler väljer att stanna som medlemmar i klubben 
efter att ha gått sin första kurs hos oss. Vi vill även arbeta för att engagera fler medlemmar 
som vill fortsätta utbilda sig, tävla och delta i klubbens verksamheter. 

Vi vill också fortsätta verka för att fler vill engagera sig i klubben, så att vi kan få flera 
eldsjälar som kan hjälpa till att driva klubbens verksamhet, och på så sätt få en ännu mer 
aktiv klubb. Vi kommer även under 2021 fortsätta att utbilda fler auktoriserade funktionärer 
inom olika områden för att minska belastningen på våra nuvarande funktionärer. 

Styrelsen kommer att göra sitt bästa för att hjälpa sektorerna i deras arbete under året. 

Med förhoppning om ett roligt, utvecklande och stimulerande år på Linköpings 
Brukshundklubb. 

Tävlingssektorn 
Linköpings Brukshundklubb kommer under 2021 att arrangera följande tävlingar inom bruks, 
lydnad och rallylydnad: 

Datum Gren Klasser 
210327 Spår Appell 
210411 Lydnad Start – Klass 3 
210424 Rallylydnad Fortsättning 
210425 Rallylydnad Avancerad 
210508 Spår Lägre - Högre 
210509 Sök Lägre - Elit 
210509 Spår Elit 
210512 Rallylydnad Nybörjare 
210519 Rallylydnad Nybörjare 
210527 Lydnad Start – Klass 1 (kväll) 
210602 Rallylydnad Nybörjare 
210608 Lydnad Start – Klass 1 (kväll) 
210814 - 
210815 

Spår Elit (dubblerad tävling) 

210819 Lydnad Start – Klass 1 (kväll) 
210911 Sök Lägre - Elit 
210912 Lydnad Start – Klass 3 
211024 Spår Appell 

 

Vi planerar också att arrangera 3 inofficiella tävlingar i Specialsök under våren, 27 februari, 
15 maj och 16 maj. Två av tävlingarna i klass 1 och en i klass 2.  

Övriga grenar kommer vi att planera längre fram när vi vet mer om hur situationen kring 
Corona-pandemin kommer att se ut. 

Sektorn hoppas att vi ska kunna arrangera träningstävlingar för att på ett lättsamt sätt 
uppmuntra och hjälpa fler ekipage att komma igång att tävla inom olika grenar. 
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Vi kommer att fortsätta jobba för att hitta och engagera fler medlemmar som vill vara 
funktionärer på våra tävlingar och övriga aktiviteter.  

Vi kommer även att försöka utbilda fler auktoriserade funktionärer såsom 
tävlingssekreterare och tävlingsledare.  

Utbildningssektorn  
Utbildningssektorns plan och mål under 2021 är att först och främst administrera de kurser 
som instruktörer anmäler att de vill hålla vilket innebär: 
Ta emot anmälningar. 
Meddela de som fått plats och även meddela de som fått reservplats skyndsamt. 
Sända ut uppgift om inbetalning samt stämma av att inbetalning görs. 
Upprätta lista till instruktör. 
Anmäla kurser till studiefrämjandet. 

Vårt mål är att se till att det blir bra fördelning av kurser samt att ge stöd och hjälp till 
instruktörer efter önskemål. 

Med anledning av den pandemi som nu råder är det lite svårt att planera när kurser våren 
2021 kan starta. 

Behovet av kurser som vi ser under 2021 är: 
Valpkurs sex kurser, Vardagslydnad tre kurser, Agility nybörjare två kurs, Agility fortsättning 
två kurs, NW nybörjare två kurser, NW fortsättning två kurser, Specialsök nybörjare två 
kurser, Specialsök fortsättning två kurser, Rallylydnad nybörjare en kurs, Rallylydnad 
fortsättning två kurser, Börja spåra nybörjare två kurser och Börja spåra fortsättning två 
kurser. 

Med tanke på att det var många som gick valpkurs under 2020 är det viktigt att det finns ett 
utbud som även passar nya hundägare. 

Tjänstehundssektorn 
Vilande 

Trivselsektorn  
För 2021 har vi planerat fortsatt öppenträning rally varannan vecka. När det gäller NW kan vi 
göra inlägg på FB, men det blir medlemmarna själva som får vara aktiva och skriva om de 
söker träningskompis.  

Eftersom vi nu slagits ihop med PR-sektorn har Pia och jag tänkt att vi behöver synka 
aktiviteter med den sektorn. Vidare är det pandemin och vädret som vi avvaktar för större 
gemensamma aktiviteter 

Rasutvecklingssektorn 
Under året kommer vi att försöka få igång MH-verksamheten på Linköpings Brukshundklubb 
igen.  

Linköpings Kommun har sagt att de ställer sig positiva till att vi bygger en MH-bana ute i 
skogen kring vårt klubbområde. Vi ska under våren ge ett förslag på hur och var MH-banan 
skulle kunna byggas, detta förslag ska godkännas av Linköpings Kommun samt av den som är 
ansvarig för MH-banorna i distriktet innan vi kan dra igång verksamheten.  

Vi har planer på att hålla två MH’n under hösten samt att utbilda ca fyra nya funktionärer. 
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Stugsektorn  
Stugsektorn räknar med att fortsätta det goda arbetet med underhåll av uteytor och stugor, 
med medlemmarnas hjälp. 

Vår ambition nästa år är att: 
Köpa målarfärg för utomhusbruk och måla där det behövs. 
Köpa målarfärg till utbildningslokalen inomhus. 
Tillhandahålla bensin till gräsklipparen. 
Utföra diverse småfix och underhåll. 
Inhandla viktiga verktyg för att alla enklare ska kunna hjälpa till med ”småfix”. 
Byta ut gamla lampor på B-planen. 
Olja utemöbler och terrass. 

Vi ser fram emot nästa år. Vi kommer att hålla tavlan i serveringen uppdaterad med saker att 
göra som alla kan hjälpa till med. Tveka inte att skriva ditt namn på tavlan bakom den 
aktivitet du kan hjälpa till med. 

Vi ser till att det finns material när så önskas. 

PR-sektorn 
Sektorn har som fortsatt ambition att uppdatera hemsidan och facebooksidan regelbundet.  

Vi planerar att införskaffa en skylt i exv trä att sätta upp på gaveln för utbildningslokalen mot 
parkeringen, där det ska stå ”Välkommen till Linköpings Brukshundklubb” och där önskar vi 
även sätta upp någon batteridriven lampa som tänds vid rörelse. 

Anslagstavlan som sitter på gaveln av utbildningslokalen idag föreslås att den tas bort, då 
den inte går att använda.   

Vi önskar ta reda på om intresse finns bland medlemmarna för klubbkläder till försäljning 
med klubbens profiltryck på. 

Det kommer också att finnas möjlighet att köpa bara loggan och trycka på egna kläder. (Man 
får då lämna in flera kläder samtidigt till profilservice för tryck, då de inte trycker enstaka 
tryck).  

Serveringssektorn 
Under 2021 hoppas vi att verksamheten kommer att bli mer som vanligt, med fler fikande 
medlemmar och fler tävlingar. Målet kommer att vara att fortsätta ha ett bra utbud och 
anpassa det efter det vi märker säljer bra och önskas av medlemmarna.  

Finns det någon som är intresserad av att vara med i serveringssektorn, eller om ni kan tänka 
er att hjälpa till i köket under en tävlingsdag så är ni mer än välkomna att kontakta oss. 
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Budgetförslag 2021 
 

Intäkter  Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 
Medlemsavgifter  35 000 49 230 37 000 49 425 
Utbildning  160 000 269 060 159 400 315 485 
Tävlingar bruks o lydnad  35 000 32 895 35 000 47 270 
Rallytävlingar  38 500 17 810 31 000 24 230 
Agilitytävlingar  0 11 240 41 600 71 950 
Specialsök tävlingar  15 400 12 204   
Nose Work tävlingar  27 500 0 27 500 13 850 
RAS/RUS  13 800 15 894 9 600 0 
Servering  30 000 1 000 35 000 34 786 
Hyror  1 000 0 1 000 2 000 
Trivsel; belöningskurser  0 0 0 0 
Klubbkläder  5 100 0 5 100 0 
Övriga intäkter  0 0 0 0 
Summa intäkter  361 300 409 333 382 200 558 996 

      
Kostnader      
Utbildning  -24 000 -135 572 -44 500 -161 476 
Tävlingar bruks o lydnad  -35 000 -14 235 -35 000 -28 403 
Rallytävlingar  -32 625 -14 923 -30 800 -13 171 
Agilitytävlingar  0 0 -15 000 -46 033 
Specialsök tävlingar  -11 060 -9 573   
Nose Work tävlingar  -20 040 -3 702 -18 540 -8 231 
RAS/RUS  -18 840 -1 306 -25 000 -4 000 
Servering  -25 000 -18 114 -30 000 -30 688 
Trivsel  0 0 0 0 
Trivsel; belöningskurser  0 0 0 -1 375 
PR och hemsida  -5 600 0 -7 100 -1 538 
Möten och träffar  -8 000 -4 162 -7 000 -4 617 
Utmärkelser,uppvaktningar  -5 500 -6 761 -5 000 -5 524 
Klubbkläder  -4 800 -2 807 -4 800 0 
Presentkort  0 0 0 0 
Belöning (presentkort)  0 0 0 0 
Belöning (klubbkläder)  0 0 0 0 
Belöning (kurser)  -20 000 0 -20 000 -1 180 
Kontorsmateriel  -2 000 -2 514 -2 000 -720 
MoI-kostnader  -111 800 -39 143 -107 000 -47 300 
Bredband & Telefoni  -4 800 -2 170   
Försäkringar  -20 000 -14 876 -20 000 -18 022 
El, sop- och slamtömning  -40 000 -30 682 -40 000 -39 054 
Fastighetskostnader  -30 300 -25 353 -75 300 -16 238 
Summa kostnader  -419 365 -325 892 -487 040 -427 570 

      
Bruttovinst  -58 065 83 441 -104 840 131 426 
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Avskivningar      
Avskrivning 
markanläggningar 0 -4 456 -4 456 -4 456 
Summa avskrivningar  0 -4 456  0 -4 456 

      
Finansiella intäkter och kostnader    
Ränta och avgifter  -4 500 -6 085 -5 500 -5 388 
Förändringar fonder  0 0 0 101 121 
Finansnetto  -4 500 -6 085 -5 500 95 733 

    0  
Resultat  -62 565 72 900 -110 340 222 703 

 

 

Förslag om rambudget för 2022 
Rambudgeten 2022 föreslås samma som 2021. 

 

Förslag om klubbavgift för 2022 (lokal avgift) 
Oförändrad lokal medlemsavgift föreslås inför 2022 (150 kronor, utlandsmedlem 215 kronor) 
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Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och 
valberedning Linköpings Brukshundklubb 2021 
 
Ordförande   Margareta Fransson Nyval 1 år  
Vice Ordförande Denise Friskman Nyval 2 år  
Sekreterare Christina Ödman  1 år kvar 

Johansson   
Kassör   Anneli Henriksson Nyval 2 år 
Ledamot   Evelina Biveland 1 år kvar  
Ledamot   Emma Kleinas Fyllnadsval 1 år 
Ledamot   Anna Björling Omval 2 år  
Suppleant 1   Frida Johansson Fyllnadsval 1   
Suppleant 2   Maria Sjöberg Nyval 2 år 
  
Tjänstgöringordning på suppleanterna: (1), (2) 
 
Revisor   Helene Fogelberg Omval 1 år  
Revisor   Lena Sjöberg  Nyval 1 år  
Revisorsuppleant  Åsa Wrede  Omval 1 år 
Revisorsuppleant  Johan Sundström Omval 1 år  
 
Sammankallande valberedning Ann-Christine Ring Nyval 1 år 
Ledamot valberedning  Vakant  Nyval 2 år   
Ledamot valberedning  Annica Wiberg 1 år kvar 
 

Information om sammankallande i sektorerna 2021 
Utbildningssektorn Ing-Christin Lindblom 
Tävlingssektorn Helene Fogelberg 
Tävlingssektorn, ansvaring för tävlingssekreterarna Ann-Christin Ring 
Tjänstehundsektorn Vilande  
Rasutvecklingssektorn Mårten Svedmar 
Stugsektorn Maud Nilsson 
Serveringssektorn Åsa Lund Sundström 
PR-sektorn/web Pia Cevey-Tärnholm 
Trivselsektorn (ihopslagen med PR-sektorn under 2021)  
  



18 

 

Utmärkelser  
Då 2020 har varit ett annorlunda år, har styrelsen tagit beslut om att inga utmärkelser 
kommer att delas ut i år och uppvaktningar har inte kunnat genomföras. 

Vi hoppas på ett bättre 2021! 
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Slutord 
Året som har gått har varit ett väldigt annorlunda år, för klubbverksamheten men också för 
varje enskild medlem.  

Vi behövde under våren 2020 ställa in samtliga tävlingar förutom den sista lydnadstävlingen i 
juni, höstens tävlingar kunde dock genomföras som planerat. Vi har trots allt kunnat 
genomföra de flesta kurserna, endast ett par har varit tvungna att ställas in p g a 
smittorisken.  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som hjälpt till under året. 
Vi tackar även för förtroendet från er medlemmar att vi har fått sitta i styrelsen, och vi ser nu 
fram mot ett bättre 2021! 

Vi vill också påminna om att det är vi medlemmar som gemensamt ser till att vi har så 
mycket aktiviteter på klubben, och du som känner att det skulle vara roligt att hjälpa till lite 
extra med något på klubben eller kanske utbilda dig inom något område inom SBK är mer än 
välkommen att höra av dig till styrelsen eller någon av sektorerna. Vi tar också gärna emot 
synpunkter och önskemål om stort och smått rörande vår klubb.  

 

Vi önskar den nya styrelsen varmt lycka till med att förvalta och utveckla verksamheten på 
vår klubb under kommande år. 
Linköping i januari 2021 

Anneli Henriksson, Renate Hagelin, Christina Ödman Johansson, Anders Tornevall, Anna 
Björling, Pia Bäckman, Evelina Biveland, Margareta Fransson och Denise Friskman 

   
  

 
  

 


	Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubb,  årsmöte den 25 februari 2021
	Verksamhetsberättelse för 2020
	Styrelsens ledamöter
	Revisorer
	Valberedning
	Sektorer
	Ombud i SBK Östgötadistrikt
	Verksamma inom Östgötadistriktet
	Medlemsantal

	Rapporter från sektorerna 2020
	Tävlingssektorn
	Trivselssektorn
	Rasutvecklingssektorn
	Utbildningssektorn
	Serveringssektorn
	PR-sektorn

	Årsredovisning 2020
	Styrelsen
	Tävlingssektorn
	Utbildningssektorn
	Tjänstehundssektorn
	Trivselsektorn
	Rasutvecklingssektorn
	Stugsektorn
	PR-sektorn
	Serveringssektorn

	Budgetförslag 2021
	Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning Linköpings Brukshundklubb 2021
	Information om sammankallande i sektorerna 2021
	Utmärkelser
	Slutord

