
	   	   	  
	   	   Kristianstads	  Brukshundklubb	  	  
	  
	  

Kristianstads	  Brukshundklubb	   	   Styrelsedokument	  -‐	  Möte	  1	  av	  8	  

Medlemsmöte	  	  

Datum:	  2015-‐05-‐06	  kl.	  18:30	  

Plats:	  Klubbstugan	  i	  Gälltofta	  

	  

§	  1:	   Mötets	  öppnande	  

	   Ordförande	  hälsade	  deltagarna	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

	   	  

§	  2:	   Fastställande	  av	  röstlängden	  	  

	   Röstlängden	  fastställs	  vid	  behov.	  

	  

§	  3:	   Val	  av	  mötesordförande	  samt	  styrelsens	  val	  av	  mötessekreterare	  

Bo	  Bergström	  valdes	  till	  mötesordförande	  och	  styrelsens	  förslag	  till	  mötessekreterare	  

var	  Elin	  Weiffert.	  

	  

§	  4:	   Val	  av	  justerare	  och	  tillika	  rösträknare	  

	   Jenny	  Gustafsson	  och	  Martin	  Dahlberg	  valdes	  till	  justerare	  och	  tillika	  rösträknare.	  

	  

§	  5:	   Fråga	  om	  medlemsmötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst	  

	   Deltagarna	  anser	  att	  mötet	  har	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  	  	  

	  

§	  6:	   Fastställande	  av	  dagordning	  

	   Dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägg	  punkt	  9	  a	  och	  b.	  	  	  

	  

§	  7:	   Genomgång	  av	  föregående	  mötesprotokoll	  

	   	  Föregående	  protokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

	   	  

§	  8:	   Rapporter	  

a) Styrelsen	  

Ett	  dokument	  har	  plockats	  fram	  för	  organisation	  av	  styrelsen	  2015.	  Styrelsen	  har	  

godkänt	  dokumentet	  och	  beslutat	  att	  vi	  ska	  arbeta	  utifrån	  detta.	  Challan-‐Boys	  har	  
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bjudit	  in	  oss	  att	  medverka	  på	  Charlottesborg	  den	  22/8.	  Beslut	  är	  taget	  att	  vi	  ska	  

ställa	  upp	  med	  bl.a.	  hundparad	  och	  andra	  uppvisningar.	  	  

Ordförande	  Bo	  har	  suttit	  ner	  med	  de	  andra	  klubbarna	  i	  Kristianstads	  kommun,	  

Åhus,	  Tollarp	  och	  Forsakar,	  om	  samarbete	  mellan	  klubbarna.	  Detta	  var	  ett	  positivt	  

möte	  mellan	  klubbarnas	  ordförande	  och	  samarbete	  mellan	  klubbarna	  är	  tänkt.	  	  

Vi	  är	  idag	  294	  medlemmar	  i	  klubben.	  

	  

b) Kassör	  

Se	  bilaga	  1.	  

	  

c) Utbildning	  

5	  kurser	  har	  varit	  igång	  under	  våren.	  Gemensamkursavslutning	  lördag	  9/5	  kl.	  10:00.	  	  

Kommer	  då	  vara	  uppvisning,	  tipsrunda,	  grillning	  mm.	  	  

Ny	  valpkurs	  kommer	  igång	  18/5	  där	  det	  för	  nuvarande	  är	  6	  anmälningar.	  	  

Avvaktar	  möte	  med	  studiefrämjandet	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  ta	  över	  våra	  anmälningar	  

till	  kurserna	  framöver.	  	  

	  

d) Tävling	  

En	  spårtävling	  arrangerades	  under	  påskhelgen.	  13	  tävlande	  på	  söndagen	  och	  9	  

tävlande	  på	  måndagen.	  

Tävlingar	  som	  är	  ansökta	  om	  2016	  är	  spår	  elit,	  lydnad,	  appellspår	  och	  skydd.	  	  

	  

e) Agility	  

Inget	  att	  rapportera.	  	  

	  

f) Rallylydnad	  

10/5	  arrangeras	  tävling	  med	  dubbel	  nybörjarklass,	  fortsättningsklass	  och	  

mästarklass.	  Sammanlagt	  108	  anmälda.	  

Sven	  önskar	  hjälp	  med	  rallylydnadstävlingar	  om	  det	  ska	  arrangeras	  fler	  tävlingar	  för	  
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Kristianstads	  brukshundklubb.	  Önskan	  om	  att	  folk	  vill	  utbilda	  sig	  inom	  rallylydnad.	  

Anna	  Månsson	  ska	  till	  hösten	  gå	  utbildning	  till	  rallylydnadsinstruktör.	  	  	  

	  

g) IPO	  

En	  träningsgrupp	  är	  igång	  och	  de	  hade	  en	  träningshelg	  22-‐24/4.	  	  

	  

h) IT	  och	  PR	  

Denna	  kommitté	  har	  inte	  hunnit	  komma	  igång	  än	  men	  beräknas	  att	  komma	  igång	  

till	  sommaren.	  	  

	  

i) Fastighet	  och	  underhåll	  

21-‐22/3	  arrangerades	  en	  städhelg.	  En	  container	  fanns	  på	  plats	  och	  saker	  som	  inte	  

användes	  och	  som	  var	  trasiga	  slängdes.	  Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  de	  som	  hjälpte	  till	  att	  

göra	  fint	  i	  och	  runt	  klubben.	  I	  samband	  med	  städdagen	  byttes	  cylindern	  in	  till	  

klubbstugan	  eftersom	  många	  nycklar	  fanns	  ute	  bl.a.	  hos	  personer	  som	  inte	  längre	  

var	  medlemmar.	  	  

Altanen	  ska	  renoveras	  inom	  kort.	  Bidrag	  från	  kommunen	  på	  5	  000	  kr	  har	  kommit	  in.	  

Renoveringen	  beräknas	  uppgå	  i	  ca	  6	  000	  kr.	  

För	  ca	  en	  vecka	  sedan	  hade	  vi	  inbrott	  på	  klubben.	  Kakor,	  läsk,	  kassaskrin	  och	  

walkie-‐talkies	  blev	  stulna	  men	  inte	  för	  några	  större	  summor.	  Dessvärre	  gjordes	  

kolvarna	  till	  dörren	  sönder	  vilket	  kostar	  klubben	  4	  014	  kr.	  Detta	  kommer	  inte	  tas	  på	  

försäkringen	  då	  självrisken	  är	  hög	  och	  vi	  inte	  tjänar	  något	  på	  det.	  När	  polisen	  var	  

här	  erbjöds	  de	  att	  använda	  vår	  plan	  att	  träna	  och	  som	  tack	  ska	  de	  hjälpa	  till	  att	  hålla	  

koll	  runt	  om	  klubben.	  	  

	  

j) Kök	  

Storstäd	  i	  klubbstugan	  är	  gjord.	  Nya	  blommor	  planterades	  till	  tävlingen	  i	  påsk.	  

Assistent	  är	  inköpt	  till	  köket	  så	  vi	  kan	  sälja	  hembakat	  istället	  för	  att	  köpa	  kakor	  

eftersom	  vi	  får	  slänga	  mycket	  av	  detta	  p.g.a.	  utgånget	  datum.	  	  



	   	   	  
	   	   Kristianstads	  Brukshundklubb	  	  
	  
	  

Kristianstads	  Brukshundklubb	   	   Styrelsedokument	  -‐	  Möte	  4	  av	  8	  

Inköp	  inför	  tävlingar	  ska	  ses	  över	  så	  kostnaden	  inte	  blir	  så	  hög	  då	  allt	  inte	  går	  åt.	  

Ett	  nytt	  kassaskrin	  är	  inköpt.	  	  

	  

k) Fest	  och	  omvårdnad	  

Kommittén	  har	  arrangerat	  kursavslutningen	  och	  bestämt	  att	  klubben	  bjuder	  på	  korv	  

till	  kursdeltagarna.	  

Midsommarfest	  planeras.	  Kommer	  läggas	  ut	  på	  hemsidan	  för	  att	  se	  om	  intresse	  

finns.	  	  

Träningsläger	  i	  Halen	  till	  hösten	  har	  diskuterats.	  

En	  julfest/decemberfest	  kommer	  att	  arrangeras	  för	  alla	  medlemmar	  för	  att	  öka	  

gemenskapen	  i	  klubben.	  Här	  tackas	  även	  alla	  som	  hjälpt	  till	  under	  året	  i	  klubben	  på	  

tävlingar	  etc.	  

	  

§	  9:	  	   Övriga	  frågor	  

a) Instruktörsavtal	  

Styrelsen	  har	  tagit	  ett	  enhälligt	  beslut	  att	  instruktörsavtalet	  inte	  längre	  gäller.	  

b) Körersättning	  

Styrelsen	  har	  tagit	  ett	  enhälligt	  beslut	  att	  all	  körersättning	  för	  klubben	  är	  18,50	  kr.	  

§	  10:	   Nästa	  möte	  

Nästa	  medlemsmöte	  2015-‐10-‐21	  kl.	  18:00.	   	  

§	  11:	   Mötet	  avslutas	  

	   Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  	  

	  
	  
	  
	   	   	  
Ordförande	  Bo	  Bergström	   	   	   Sekreterare	  Elin	  Weiffert	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Justerare	  Jenny	  Gustafsson	   	   Justerare	  Martin	  Dahlberg	  	  
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Bilaga	  1	  
	  
Ekonomisk redovisning 150425 
 

Resultat per kommitté  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
Utbildning 98 635 56 000 32 880 
Tävling -21176 -15 050 1 908 
Agility 3 739 8 000 8 334 
Resultat kommittéer 81 198 48 950 43 122 
        
Styrelse övrigt 4181 -500 -6 298 
Drift&Underhåll UHK -57021 -61 000 -28 721 
        
Resultat Styrelse Drift -52840 -61 500 -35 019 
        
Beräknat resultat 28 358 -12 550 8 102 
	  

  Utbildning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
3110 UK Utbildning 105 150 75 000 32 880 
3111 UK Litteratur 800 0 0 
3112 UK privata kurser planhyra 3 750 4 000 0 

  Nettoomsättning 109 700 79 000 32 880 
4110 UK Utbildning 0 0 0 
4111 UK Litteratur 0 0 0 
4112 UK Teorikvällar 0 0 0 
4113 UK Fri fika -1133 -2 000 0 
4114 UK Ersättningar instr (mil) -2 685 -4 000 0 
4115 UK Instruktörsutbildning -2839 -5 000 0 
4116 UK Avslutningar -908 -2 000 0 
4117 UK Ersättningar instr (arv) -3 500 -6 000 0 
4118 UK Instruktörsvård 0 -3 000 0 
4119 UK Övriga kostnader sektor 0 -1 000 0 

  Rörelsens kostnader -11 065 -23 000 0 
          
  Beräknat resultat 98 635 56 000 32 880 
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  Tävling Utfall 2014 Budget 2015 
Utfall 
201503425 

3120 TK Tävling 33 196 23 250 7 575 
          
  Nettoomsättning 33 196 23 250 7 575 
4120 TK stambokföringsavgift -5 915 -5 000 -840 
4121 TK Tävlingsmaterial -19 880 -6 000 -466 
4122 TK Priser -6251 -2 500 -2 827 
4123 TK Funktionärer -15818 -12 000 -1 534 
4124 TK Körersättning -462 -2 000 0 
4125 TK Utbildning 0 -2 000 0 
4126 TK Klubbmästerskap 0 -2 000 0 
4129 TK Övriga kostnader sektor -3946 -2 000 0 
4172 TK SM Ersättningar -2100 -4 800 0 
  Rörelsens kostnader -54 372 -38 300 -5 667 
  

 
      

  Beräknat resultat -21 176 -15 050 1 908 
	  

  Agility Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 20150425 
3130 AK Utbildning 6 350 14 000 8 334 
3132 AK Tävling 0 0   
  Nettoomsättningar 6 350 14 000 8 334 
4130 AK Tävling 0 0 0 
4131 AK Tävling avg SBK 0 0 0 
4132 AK Tävling Fördel GBBK 0 0 0 
4133 AK Tävling Datorutrustning 0 0 0 
4134 AK Körersättning -414 -2000 0 
4135 AK Ubildning i Intern 0 0 0 
4136 AK Fri fika -397 -500 0 
4137 AK Hyra ridhus 0 0 0 
4138 AK Ersättningar instr (arv) -1000 -2 000 0 
4139 AK Övriga kostnader sektor -800 0 0 
4140 AK Banan 0 -1000 0 
4141 AK Avslutningar 0 -500 0 
4173 AK SM Ersättningar 0 0 0 
  Rörelsens kostnader -2611 -6 000 0 
          
  Beräknat resultat 3 739 8 000 8 334 
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  Drift & Underhåll Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
5020 El hyrd lokal -22 867 -25 000 -13 612 
5060 Renhållning hyrd lokal -3 620 -4 000 -610 
5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00 -19 500 -1 827 
5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 009,00 -5 000 -7 333 
5410 Förbrukningsinventarier -2 595,00 -4 000 -5 339 
6310 Företagsförsäkringar -2 604 -3 500 0 
          
  Beräknat resultat -57 021 -61 000 -28 721 
	  
5070	  Färg,	  ogräsmedel,	  mat	  fixardag,	  blommor,	  jord,	  gasol	  
5090	  Aticimex	  citylåset	  
5410	  Kylskåp,	  värdeskåp	  
	  

  Styrelse Övrigt Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 17 820 
3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 7 884 
3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 
3180 Intäkter servering 26 090,00 0 3 010 
3181 Intäkter fester 0 0 0 
3190 Intäkter Profilmaterial 2000 1 000 0 
8310 Ränteintäkter 2229 4 500 0 
  Övriga rörelse intäkter 101 457 63 500 28 714 
4010 Medlemsavgifter SBK -41 260 -29 000 -16 221 
4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644 -7 000 -5 606 
4180 Kostnader servering -26 090,00 0 -7 205 
4181 Kostnader Fester 0 -2000 0 
4190 Profilmaterial -2200 -1 000 0 
    -76 194 -39 000 -29 032 
5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00 -3 000 -448 
5910 Annonsering 0 -1 000 0 
6010 Kostnader styrelsen -6 895,00 -7 000 -1 753 
6110 Kontorsmaterial -1 380 -2 000 -528 
6211 Fast telefoni/bredband -7 336 -8 000 -3 716 
6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00 -2 500 -497 
6570 Bankkostnader -1 015,00 -1 500 963 
  Övriga externa kostnader -21 082,00 -25 000 -5 980 
  Beräknat resultat 4 181,00 -500 -6 298 
	  
6010	  Fika	  årsmötet,	  Skrivare	  mm	  
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