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Förslag dagordning årsmöte 2019-02-24 
Mötets öppnande   
1 Fastställande av röstlängd 

2 Val av mötesordförande  

3 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet   

5    Styrelsens anmälan av närvarande 

6  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

7 Fastställande av dagordning 

8 Genomgång av: 

a) klubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag 
från föregående årsmöte 

b) balans- och resultaträkning samt 

c) revisorernas berättelse  

9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11  Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende: 

a) mål och verksamhetsplan 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret 

c) medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår och 

d) andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 

e) ändring av stadga gällande antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Styrelsens förslag är 
att ändra till skrivning enligt normalstadgan. 

12 Beslut i ärenden enligt §11 

13 Val av förberedande valberedning 

Paus för fika och förberedande valberedningens arbete 

14 Val av lokalklubbstyrelse enligt §8 moment 1 i stadgan samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning.  

15 Val av revisor och revisorssuppleant  

a) två ordinarie revisorer (val 1 år)  

b) två revisorssuppleanter (val 1 år) 

16 Val av valberedning  

17 Beslut om omedelbar justering av paragraf 14 – 16 

18  Beslut om klubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats  
under §12 

19 Årsmötesförhandlingarna avslutas 

Utmärkelser och avtackningar 
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Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen 

Sammansättning 

Ordförande   Martin Feuk 

Vice ordförande   Björn Bjuggren 

Sekreterare   Vakant 

Kassör   Tanja Gyldén 

Ordinarie ledamot   Peder Nimrodsson 

Suppleant   Sandra Olofsson 

Suppleant   Ulrika Falk Wallgren  

Revisorer 

Ordinarie revisorer  Helen Israelsson 
  Owe Johnson 

Suppleanter   Ewa Wrang 
  Olle Rosén 

Ansvariga verksamhetsgrupper 

Agility  Karin Sunnegårdh-Grönberg 

Bruks  Maria Lindmark 

Draghund  Vakant 

Freestyle  Jeanette Engman 

Hundägarutbildning   Eva Wikström 

IGP (tidigare IPO)  Camilla Hjärpe 

Lydnad  Lisa Edvardsson  

Nosework  Erica Svanered 

Plan och material   Carin Nylander 

PR/Info   Ola Engman 

Rallylydnad  Eva Lindh Waterworth 

Stuga- och trivsel   Maria Juslin 

Test- och beskrivning  Vakant 

Tjänstehund/patrullhund  Anders Burstedt 

Tjänstehund/Räddningshund  Vilande 

Utställning   Vakant 

Vindelälvsdraget  Lars Fällman 

Valberedningen   Ola Engman (sammankallande) 
  Martina Volgast 
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  Tanja Gyldén (avgick juni 2018) 
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Styrelsens verksamhetsberättelse 

• Tio protokollförda styrelsemöten 

• Fyra medlemsmöten inklusive årsmötet 

• Tre möten med verksamhetsgrupperna 

Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten finns tillgängliga på hemsidan. 

Styrelsearbete 

Då stora delar av styrelsen byttes ut till det här året har mycket kraft och tid gått åt till att sätta sig in i 
verksamheten och komma fram till hur styrelsen ser på inriktningen av verksamheten. Stor vikt har 
under året lagts på att komma bort från personbundna arbetssätt till ett funktionsbaserat arbetssätt. 
Vidare har det arbetats med att skapa förutsättningar för en bättre transparens i hela verksamheten, ett 
arbete som måste fortgå under kommande år. 

Styrelsen har under året satt samman en arbetsgrupp som ska arbeta strategiskt med flytten för att få 
fram underlag för budget och ansökningar. Deras arbete kommer att intensifieras under kommande år. 

Under året har tre olika träffar med hela eller delar av verksamhetsgrupperna hållits. Dessa har varit 
inriktade på; behov och framtidsplaner, ekonomi och inköp samt hur skapar vi samhörighet och 
engagemang.   

Utbildning 

Styrelsen har fortsatt att vid ett antal styrelsemöten ha utbildning i föreningskunskap och använder 
SKK:s bok ”Föreningsteknik” av Jan Vigdell. 

Medlemsutveckling 

Årtal 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 

Medlemmar 558 586 617 587 567 612 

Medlemsantalet har ökat lite till i år från föregående år. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser 
kring ett eventuellt vikande medlemsantal har brutits eller ej.  
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Utvärdering av målen för 2018 

Mål 1: Upprätthålla en god ekonomi 
• Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år. 

Utifrån den ekonomiska redovisningen för 2018 kan vi konstatera att målet i stort är uppnått. Den breda 
verksamhet som klubben har genomfört under året har resulterat i ett gott resultat. Inte minst tack vare 
det stora intresset som våra medlemmar visat för att träna under vintersäsongen i vår inomhushall 
Loboohallen.  

Mål 2: Implementera ett nytt arbetssätt 
• Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 

Umeå Brukshundklubb ska fortsätta arbetet med att införa en målstyrd organisation i enlighet med 
SBK:s nya stadgar. Styrelsen ansvarar för organisationen och dess styrdokument. Verksamhetsgrupper 
ansvarar för att medverka till detta inom sin verksamhet.   

I linje med en målstyrd organisation har styrelsen under året arbetat aktivt för att få 
verksamhetsgrupperna att ta ytterligare kliv och våga arbeta fritt inom de givna ramar som finns. Då det 
funnits behov har styrelsen gått in och stöttat för att verksamheten ska följa tänkt utveckling. 

Mål 3 – Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation 
• En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i styrelsens arbete och klubbens 

funktionärsutbildningar. 

Umeå Brukshundklubb ska utveckla ledarskapet så att den stora kompetens som finns i 
brukshundklubbens olika verksamheter synliggörs för alla nuvarande och blivande medlemmar.  

Då styrelsen har till stor del bytts ut till detta år har ledarutvecklingen i stort handlat om att förstå 
verksamheten och lära känna denna för att kunna ta fram beslutsunderlag för strategiska beslut framåt. 

När det gäller verksamhetsgrupperna har en hel del utbildning skett för funktionärer. Dock ingen 
utbildning för förtroendevalda och sammankallande. Utbildning för dessa planeras till 2019. 

Mål 4: Aktiva medlemmar och hundar 

• Ta ansvar för vårt uppdrag att främja avelsarbetet för våra brukshundsrader genom att anordna 
Mentalbeskrivningar, Mentaltester, Utställningar och Bruksprov. 

• Öka intresset för SBKs bruks- och lydnadsprov genom att erbjuda fler kurser, utbildningar och 
föreläsningar med inriktning mot prov och tävling.  

• Genomföra fler valp och allmänlydnadskurser 

• Fortsätta att så framgångsrikt genomföra kurser och tävlingar i agility 

• Ytterligare marknadsföra rallylydnad och freestyle 

• Väcka intresse för nya verksamheter i SBK, t ex Nose Work, draghund, sommar och vinter. 

• Följa upp statistik och genomföra förbättringsarbete i verksamhetsgrupper och medlemsvård 

• Starta nya utbildningar för funktionärer till våra verksamheter i klubben. 

Klubben har under året som vanligt erbjudit en bred verksamhet med prov, tävlingar, träningstävlingar, 
kurser, träningstillfällen och medlemsmöten. Efterfrågan på valp- och allmänlydnadskurser är dock 
fortfarande större än vad klubben under 2018 kunnat erbjuda.  En grundmodul i allmänlydnads-
instruktörsutbildningen genomfördes 2017 och avslutades under året med del 2, allmänlydnad. 
Nosework har under året startat upp på ett mycket imponerande sätt och är redan nu en stor 
verksamhet i klubbens regi. 
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Ett flertal specialkurser och föreläsningar har genomförts med stor uppslutning av såväl lyssnare som 
aktiva kursdeltagare. 

Dessutom uppfylls klubbens devis ”min hjälp är din hjälp i vår klubb” genom de öppna träningar som 
pågår i inomhushallen och på klubben under barmarkssäsong där medlemmarna kan träna och få råd 
och tips av varandra. 

Målet anses i stort vara uppfyllt för 2018. 

Målen för 2019 är gjorde utifrån SBKs nya centrala målsättningar. Klubbens målsättningar för 2019 finns 
på hemsidan under årsmöteshandlingar. 

Verksamhetsgrupper 
Verksamhetsberättelser för respektive verksamhetsgrupp återfinns på hemsidan under 
årsmöteshandlingar. 

Mål och verksamhetsplaner för 2019 
Umeå brukshundsklubb övergripande mål för 2019 återfinns på hemsidan under årsmöteshandlingar. 
Dessa är nedbrutna från SBKs centrala mål. Respektive verksamhetsgrupp har utifrån klubbens mål 
planerat sin verksamhet så att vi tillsammans under året ska ha möjlighet att uppnå dessa. 

Verksamhetsplaner för 2019 för respektive verksamhetsgrupp återfinns på hemsidan under 
årsmöteshandlingar. 

Styrelsen har för 2019 planerat att: 

• intensifiera arbetet med klubbflytten. Detta genom att ge den utsedda arbetsgruppen ett 
tydligt mandat och uppgift för att föra det projektet framåt. Gruppen rapporterar till styrelsen 
kontinuerligt. 

• tillse att funktions- och organisationsbeskrivningen för UBHK harmonierar med de 
befogenheter och arbetsfördelningar som behövs för att verksamheten ska fungera så enkelt 
som möjligt utan att tappa kvalitet. 

• tillse att verksamhetsgrupperna har de förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. Styrelsen är ytterst ansvarig för klubbens verksamhet. Verksamhetsgrupperna är 
ansvariga att bedriva denna verksamhet på ett utvecklande sätt för att uppnå klubbens 
målsättningar. 

• tillse att vi får en uppdaterad lättöverskådlig hemsida som är lika lättnavigerad på dator som på 
mobila plattformar. Önskvärt att det även finns funktion för speciella medlemssidor. 

• tillse att vi får gemensamt digitalt dokumentbibliotek för styrelsen samt för 
verksamhetsgrupperna. Dessa ska vara skyddade så att bara behöriga personer kommer åt 
dessa. 

• ta minst två träffar med verksamhetsgrupperna (en på våren och en på hösten) för att kunna 
skapa gemenskap och samsyn. 

• utreda formerna för ett gemensamt klubbmästerskap som avslutas med middag och samkväm 
(kan även kallas klubbfest). Lämplig tidpunkt för sådant arrangemang är tidig höst/höst. 

• i övrigt ha de antal träffar som krävs för att leda den övergripande verksamheten. 
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Styrelsens slutord 
Att byta ut stora delar av de tunga posterna i en styrelse från ett år till ett annat gör lätt att det tappas 
lite moment då den nya styrelsen behöver lära känna verksamheten och formera sina tankar och idéer 
kring framtida strategier. Tack och lov har styrelsen bra och väl fungerande arbetsgrupper 
(verksamhetsgrupperna) som driver klubbens verksamhet kontinuerligt framåt varför styrelsebytet utåt 
sett inte påverkat verksamheten i nämnvärd omfattning. Allt detta arbete som läggs ner av 
klubbmedlemmar på ideell basis är grunden till den breda verksamhet som UBHK bedriver. Därför är det 
viktigt att vi framöver fortsätter att bygga gemenskap och uppmuntra till engagemang för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för allas vår verksamhet med våra pälsklingar. 

Med detta vill styrelsen tacka för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt spännande 
verksamhetsår tillsammans med er alla! 

 

Umeå 2 februari 2019  
Styrelsen Umeå Brukshundklubb 
 
 
 
_________________________  _________________________   
Martin Feuk  Björn Bjuggren    
ordförande  vice ordförande  

 
 
_________________________  _________________________ 
Vakant Tanja Gyldén 
sekreterare  kassör 

 
 
_________________________  _________________________  
Peder Nimrodsson Sandra Olofsson  
ledamot  suppleant  

 
 
_________________________  
Ulrika Falk Wallgren (avgick januari 2019) 
suppleant   
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Valberedningens förslag 

 

Umeå Brukshundklubbs styrelse 2019 

Ordförande: Martin Feuk Omval 1 år 

Vice ordförande: Peder Nimrodsson Fyllnadsval 1 år 

Sekreterare: Karin Nylander Nyval 2 år 

Kassör: Tanja Gyldén  1 år kvar 

Ledamot: Jennifer Blomberg Nyval 2 år 

Ledamot: NN Nyval 2 år 

Ledamot: NN Nyval 1 år 

Suppleant: NN Nyval 1 år 

Suppleant: NN Nyval 2 år 

 

 

 

Revisorer 

 

Ordinarie: NN  1 år  

Ordinarie: NN  1 år 

Suppleant: NN  1 år  

Suppleant: NN  1 år 

 
 

 
 

Ola Engman, Martina Volgast  
Valberedningen 


