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Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2018-02-10 
Tid: 12.00 
Plats: Klubbstugan i Gälltofta 
Närvarande: 21 personer. 
 
Mötets öppnande 
Ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 
1. Fastställande av röstlängden. 
Mötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.  
 
2. Val av mötesordförande. 
Rolf Weiffert valdes till mötesordförande. 
 
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Elin Weiffert utsågs till protokollförare. 
 
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet. 
Carina Duholm och Folke Gustafsson valdes till justerare tillika rösträknare. 
 
5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2. 
Intet. 
 
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet ansåg att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.  
 
7. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes. 
 
8. Genomgång av: 

a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte 
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för 2017. Se bilaga 1. 
 

b) balans- och resultaträkning  
Balans- och resultaträkning gicks igenom. Se bilaga 2.  

 
c) revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Michael Hanson. Se bilaga 3. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 
vinst eller förlust. 
Balans- och resultaträkning godkändes, årets förlust förs till ny räkning. 
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10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
Mötet beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål 
• Utveckla tävlingsverksamheten ytterligare 
• Utveckla och utbilda nya funktionärer, främst instruktörer 
• God medlemskultur samt öka medlemsantalet 
• Genomföra nödvändigt underhåll på vår anläggning  

 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget 

för det närmast följande verksamhetsåret 
Föredrogs enligt bilaga 4. 

 
c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår 

Oförändrad klubbavgift. 
 

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

 
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
 
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Intet.  
 
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Ordförande: Paul Fältman, omval 1 år (enhälligt). 
Kassör: Gunilla Ferm, omval 2 år. 
Ledamot: Carina Duholm, nyval 2 år. 
Ledamot: Ann-Marie Peterson, fyllnadsval 1 år. 
Ledamot: Gunilla Svensson, omval 2 år. 
Suppleant 2: Catharina Hårsmar, nyval 2 år. 
 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 
Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. 
Revisor: Åke Öberg, nyval 1 år. 
Suppleant 1: Britt-Inger Nilsson, omval 1 år. 
Suppleant 2: Patrik Gustafsson, omval 1 år. 
 
16. Val av valberedning enligt § 10. 
Mötet valde Ewa Nilsson som sammankallande på 1 år samt Lena Weiffert omval 2 
år.   
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17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 14-16. Se bilaga 5. 
 
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 12. 
Intet. 
 
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar.  
 
20. Övriga frågor 
Information angående anmälan om marktillstånd från militären framöver. 
 
21. Utdelande av utmärkelser. 
Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar samt avgående 
styrelsemedlemmar. 
Förtjänsttecken delades ut till följande medlemmar: 

• Brons – Paul Fältman 
• Silver – Gunilla Ferm, Catharina Hårsmar, Patrik Gustafsson 
• Guld – Karin Nyström, Elin Weiffert 

 
Mötesordförande Rolf Weiffert tackade för förtroendet och lämnade över till 
ordförande Paul Fältman. Mötesordförande avtackades. 
 
Mötets avslutande 
Ordförande Paul Fältman tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Rolf Weiffert  Elin Weiffert 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 
 
Carina Duholm  Folke Gustafsson 
Justerare   Justerare 
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Bilaga 1 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
Kristianstads Brukshundklubb 
 
Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2017. 
 

Styrelse      
Paul Fältman Ordförande 
Kurt Bengtsson Vice ordförande  
Elin Weiffert Sekreterare 
Gunilla Ferm Kassör 
Ingvar Nilsson Ordinarie ledamot 
Mathias Johansson Ordinarie ledamot 
Gunilla Svensson Ordinarie ledamot  
Rolf Nilsson Suppleant  
Marlene Johansson Suppleant (t.o.m. 2017-09) 

 
Kommittéer 
Utbildningskommitté  
Marlene Johansson Sammankallande (t.o.m. 2017-09) 
Kurt Bengtsson Sammankallande (fr.o.m. 2017-09) 
Catharina Hårsmar  
Patrik Gustafsson  
Elin Weiffert  
   
Tävlingskommitté  
Ingvar Nilsson Sammankallande 
Lena Weiffert  
Paul Fältman  
Rolf Nilsson  
Mathias Johansson  
Ann-Marie Peterson  
  
Fastighet och underhåll  
Rolf Nilsson Sammankallande 
Patrik Gustafsson  
Ingvar Nilsson  
  
Kök  
Gunilla Svensson Sammankallande 
Ewa Nilsson  
Karin Nyström  
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Fest och omvårdnad  
Kurt Bengtsson Sammankallande (t.o.m.2017-09) 
Ingvar Nilsson  
Ewa Nilsson  
  
IT och PR  
Mathias Johansson  
Elin Weiffert  
  

Distriktsombud      
Ordinarie  
Paul Fältman   
Elin Weiffert  
Ingvar Nilsson  
Rolf Nilsson  
     

Valberedning     
Ewa Nilsson  Sammankallande 
Britt-Inger Nilsson  
Lena Weiffert  

 

Revisorer 
Michael Hanson ordinarie  
Ann-Marie Peterson ordinarie  
Vakant ersättare  
Vakant ersättare  

 
Allmän översikt 
År 2017 har varit klubbens 65:e verksamhetsår.  
 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, 
samt 10 ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en 
budget- och verksamhetskonferens.  
 

Medlemsutveckling 
Vid utgången av 2017 hade Kristianstads Brukshundklubb 160 medlemmar, vilket är en minskning 
med 60 medlemmar mot verksamhetsåret 2016. Fördelningen mellan olika medlemskategorier 
framgår av tabellen nedan. 
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Kristianstads 
Brukshundklubb 

Ordinarie 
medlem 

Familje- 
medlem 

Heders 
medlem 

Ungdoms 
medlem 

Ungdoms 
(SHU) 

Totalt 

2016-12-31 177 17 5 13 8 220 
2017-12-31 127 10 5 5 13 160 
 
Resultat	per	kommitté		 Budget 2017 Utfall 171231 
Utbildning	 64	000	 37	829	
Tävling	 -4800	 -5597	
Fest	&	omvårdnad	 -17	500	 -6	739	
Kök	 0	 4	364	
IT	&	PR	 -5	000	 -4	648	
		 		 		
Resultat kommittéer 36	700	 25	209	
		 		 		
Styrelse	övrigt	 4	500	 2	590	
Drift	&	underhåll	 -37 600 -41811 
Resultat Styrelse Drift -33100	 -39	221	
		 		 		
Beräknat resultat 3	600	 -13	980	
 
För verksamhetsåret budgeterades ett överskott på 3600 kr. 
Verkligt resultat för året blev ett underskott på 13 980 kr. 
Detta kan förklaras av att vi inte fick det investeringsbidraget på 19900 kr för kostnaden för 
värmepumpen som vi sökt från Kristianstads kommun.  
Ny diskmaskin har köpts in till kostnad av 4000 kr 
Vi har utbildat 2 nya instruktörer till en kostnad av ca 7000 kr. 
 
Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. 
Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång 393 419 kr och vid dess utgång 
till 379 408 kr. 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av separat resultat- och balansräkning. 

Verksamhet 
Styrelse 
Styrelse och kommittéer i Kristianstads Brukshundklubb har under året efter bästa förmåga arbetat 
mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2017. 
Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som 
föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten.  
 
Styrelsens sammansättning 
Samtliga kommittéer har under året varit representerade i den sittande styrelsen.  

 
Hemsidan har blivit uppdaterad med aktuella händelser och aktiviteter, innehåller kontaktuppgifter till 
aktiva funktionärer och ett enkelt kontaktformulär för frågor.  
Klubben har fått positiv respons på att vi är snabba med att svara på frågor som inkommer via mail 
avseende kurser och medlemskap mm.  
Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i respektive kommittés 
sammanställning. 
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Utbildningskommittén 
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Marlene Johansson, Catharina Hårsmar, 
Elin Weiffert och Patrik Gustafsson. Under hösten avgick Marlene Johansson och ersattes av Kurt 
Bengtsson. 
 
Kommittén har haft fyra möten under året för att planera kursverksamheten samt ett instruktörsmöte. 
Kursutbudet har under året varit Valpkurs, Grundkurs utan förkunskap, Grundkurs mot lydnad, 
Brukslydnad, Rallylydnad och Grundkurs fortsättning. 
 
Under året har vi haft nio kurser. Sammanlagt 64 ekipage har gått kurs på Kristianstads 
Brukshundklubb. 
 
Sassa Holmberg och Kurt Bengtsson har gått utbildningen Grundmodulen Lydnad i Åhus varav Kurt 
Bengtsson gjort slutprovet. 
 
Samarbete med Studiefrämjandet har återupptagits och påbörjat positivt under slutet av 2017. 
 
Övrigt 
Kommittén vill tacka alla som det gångna året varit delaktiga i klubbens hundägarutbildningar, 
samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett 
förtjänstfullt sätt för klubben och hundägarna.    

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har under verksamhetsåret bestått av Ingvar Nilsson (Sammankallande), Lena 
Weiffert, Mathias Johansson, Rolf Nilsson, Ann-Marie Petersson och Paul Fältman. 
Kommittén har haft nio möten samt haft ett budgetmöte där kommitteen presenterat ett budgetförslag 
till styrelsen gällande 2018 års verksamhet. 
 
Kristianstad Brukshundklubb har under 2017 haft ett tävlingsrikt verksamhetsår med inte mindre än 
åtta officiella tävlingar. Utöver det har kommittén haft ett antal träningstillfällen som avser SM 2018. 
 

1. Tävlingsåret började den 26 mats med IPO 1 – 3 och BH. Sex ekipage deltog i tävlingen. I 
IPO3 deltog vår egen klubbmedlem Elin Weiffert. 

2. Den 15 och 16 april genomförde klubben en dubblerad spårtävling elitklass. Totalt deltog 18 
tävlande de båda dagarna. 

3. Tävlingarna fortsatte den 20 maj med sök alla klasser. Ett stort antal tävlande anmälde sig till 
de olika klasserna. Fem tävlade i lägre klass sök. Två personer i högre klass sök och åtta 
tävlade i elitklass sök. Totalt deltog 15 tävlande. 

4. Den 23 september arrangerade klubben högre klass spårtävling. 10 ekipage kom till tävlingen. 
Klubbens egen Kennet Gustavsson placerade sig på en hedrande bronsplats och uppflyttning 
till Elitklass. 

5. Den 24 september arrangerades lägre klass spår. Sex ekipage kom till start. Ann-Marie 
Peterson placerade sig på en andra plats, men saknade tyvärr något för uppflyttning. 

6. Den 8 oktober skulle klubben arrangerat IPO 1 -3 samt BSL 1-3. Tyvärr var inga ekipage 
anmälda. 

7. Den 29 oktober var det dags för den årliga skyddstävlingen lägre-, högre- och elit klass. Åter 
igen en stortävling där 12 ekipage deltog. Sex deltog i lägre klass. Klubbens Patrik Gustafsson 
placerade sig på en fin andra plats och uppflyttning till högre klass. I högre klass deltog fyra 
deltagare samt i elit klass deltog två ekipage. 

8. Den 4 november genomfördes appell klass spår. 10 ekipage hade anmält sig till tävlingen. En 
av dessa var Ann-Marie Petersson som placerade sig på en tredjeplats och uppflyttad till lägre 
klass. 

 
Under verksamhetsåret har kommittén startat upp en utställningsgrupp. Gruppen består av Eva Ohlin, 
Carina Duholm, Ann-Marie Petersson, Gunilla Svensson och Bennie Ohlin. Gruppen har haft tre 
möten. Beslut togs att arrangera en utställning i samband med Svenska Brukshundsklubbens 100 års 
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jubileum. Gruppen har också arbetat hårt med att om möjligt redan 2019 arrangera en officiell 
utställning. 
Gruppen planerar även under 2018 att arrangera träffar för ringträning.  
 
Kristianstads Brukshundklubb kommer att stå ansvarig för skyddshundsgruppen under SM 2018 i 
Ronneby. Med anledning av det har Ingvar Nilsson varit på ett antal möten med SM organisationen för 
att samordna upplägget. Kommittén kommer att använda sig av minst 15 funktionärer från Kristianstad 
under SM:et. Funktionärerna har träffats vid två tillfällen för att informera om upplägget och vilka 
specifika uppgifter som var och kommer att få.  
Frågan kom från tävlingsledningen för SM 2018 sent 2017, om det var möjligt att använda Patrik 
Håkansson som skyddsfigurant i stället för biträdande tävlingsledare. Med anledning av detta har Rolf 
Nilsson utsetts till biträdande tävlingsledare tillsammans med Ingvar Nilsson. 
Tävlingskommittén har ansökt och fått beviljat från studiefrämjandet hjälp till kostnader som 
uppkommer för träningen inför SM 2018. Studiefrämjandet har beviljat i första skedet 7 000 kronor och 
under 2018 ytterligare 3 000 kronor.  
Ersättning från Blekingedistriktet är ännu inte beslutat. Dock har tävlingskommittén begärt en 
ersättning på 50 000 kronor. I beloppet ingår körkostnader för funktionärer, förbrukningsmaterial, mat 
till funktionärer och tävlande under den tiden tävlingen äger rum i Kristianstad. Totalt räknar klubben 
med en kostnad på ca 15 000 – 20 000 kronor. 
 
Under hösten har några helger utannonserats som träningshelger.  Anslutningen utifrån klubben har 
varit låg, men hoppas på bättre uppslutning under kommande vår. 
 
Glädjande är att under året har Paul Fältman blivit klar B-tävlingsledare samt Rolf Weiffert och Paul 
Fältman klara som tävlingsledare i lydnadsklass. 
 
Tävlingsprestationer av klubbmedlemmar under året 2017 
Kennet Gustavsson med Rixdivans Disco Uppflyttad högre klass spår. 23/4 
Kennet Gustavsson med Rixdivans Disco Uppflyttad högre klass sök. 3/6 
Rolf Nilsson med Hedeforsens Gonzo SM vinnare för schäferhundar i spår. 1/7 
Perry Östman med Bruksmarkens Ådra Uppflyttad lägre klass. 17/9 
Kennet Gustavsson Rixdivans Disco Uppflyttad elit klass spår. 23/9 
Patrik Gustafsson med Attackenz Batting uppflyttad till högre klass skydd. 29/10 
Ann-Marie Petersson med Smart Fellow´s Rain On Your Parade uppflyttad till lägre klass. 4/11. 
Patrik Gustafsson med Ozzi är vinnaren av 2017 års bruksbarometer. 
Någon vinnare av lydnadsbarometern finns inte då ingen lämnat in några tävlingsresultat. 
 
Tävlingskommittén vill tacka alla funktionärer som villigt har ställt upp under årets 
aktiviteter. Vi ser fram emot ett lika glatt engagemang och lyckosamt SM 2018. 

Fastighet och underhåll 
Fastighet och underhållskommittéen har under verksamhetsåret bestått av Rolf Nilsson 
(sammankallande), Ingvar Nilsson och Patrik Gustafsson. 
Sektorn har haft ett par kommitté- och byggmöten under året. Kommitteen har också haft ett 
budgetmöte där kommitteen presenterat ett budgetförslag till styrelsen för 2018 samt en 
långtidsplanering under ett 5-års period. Under året har följande arbetsuppgifter blivit utförda. 
 

1. Tidigt under våren 2017 påbörjades en totalrenovering av den stora lektionssalen. Arbetet 
bestod i att riva ner avskiljaren i taket på rummet. Ommålning av tak. Då det förekom sprickor 
i väggarna beslutade kommittén att tapetsera om salen med glasfiberväv om målning av 
väggarna två gånger. De gamla armaturerna plockades ner och nya armaturer med LED 
belysning monterades upp. 

2. I samband med renoveringen av den stora lektionssalen beslutades att byta ut takbelysning i 
frysrummet också den till en LED belysning. 

3. Under sommaren fick kommittén en möjlighet att få en obetydligt använd varmvattenberedare 
på 300 liter. Något som är i stort behov då varmvattenberedaren i toaletterna slutat att 
fungera. 
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4. Kommittén anlitade fackmän för att kontrollera utsugsanläggningen. Det kunde inte 
konstateras något fel på själva anläggningen. Dock kan man konstatera att den stora fläkten 
på taket inte har den kapaciteten som den borde ha. Troligen är den skadad eller helt enkelt 
utsliten.  

5. I samband med kontrollen av utsugsanläggningen gjordes en okulär besiktning av 
klubbstugans stomme. Det kunde konstateras att klubbstugan i stora delar är kraftigt angripen 
av husbock och röta. Flera av takstolarna är kraftigt angripna. Golvplankor på ovanvåningen 
är så angripna att de inte längre håller att gå på. Golven i kök och i stora lektionssalen sviktar 
och golvbjälklagen är uppruttna och angripna av svamp. Vid reparationen av golvet i köket 
konstaterades att regelverket i väggen var mjuk av röta och hängde fritt i luften. Styrelsen har 
beslutat att tillsätta en grupp för mer utredning vilka alternativ som kan vara lämpliga på längre 
sikt. Gruppen tillsätts i början av 2018. Styrelsen har beslutat att inte påkosta klubbstugan 
några reparationer i avvaktan på vad gruppen kommer fram till. 

	
Kommitteen vill tacka de som varit med och hjälpt till att göra klubben trivsam och ett speciellt tack de 
som tog på sig att hjälpa till med att totalrenovera stora lektionssalen. Även ett stort tack till Lars 
Persson från Ystad Brukshundklubb som förmedlade varmvattenberedaren till oss. 

Kök 
Kökskommittén har under verksamhetsåret bestått av Gunilla Svensson (sammankallande), Ewa 
Nilsson och Karin Nyström. Kommittén har haft tio möten samt ett budgetmöte. 
 
Kommittén har i samarbete med Fest och Omvårdnadskommittén arrangerat två stora fester avsett för 
medlemmar i klubben. För tredje året arrangerades julfest för alla de funktionärer och 
hedersmedlemmar som på ett eller annat sätt varit engagerade i klubbens olika verksamheter. Till 
julfest inbjöds ca 30 medlemmar. 
Ett fyrverkeri och smällarfritt nyårsfirande arrangerades för andra året, ett firande som är öppet för 
alla. I år hade firandet spridit sig utanför klubbens gränser och medlemmar från andra klubbar fanns 
med. Vilket gav en extra inkomst till kommittén. 
Till både julfesten och nyårsfirandet tillagades all mat av funktionärerna i kökskommittén. 
 
Kökskommittén har under året haft åtta olika tävlingsdagar som krävt ett stort antal funktionärer. Vid 
samtliga dagar har frukost, middag och eftermiddagskaffe tillagats. Det har gjort att kommitténs 
budget varit svår att hålla. 
Kristianstads Brukshundklubb har ett nära och gott samarbete med Skåne Distriktet. Kommittén har i 
och med detta tagit på sig och ansvarat för frukost, mat och kaffe vid tre olika träffar som Skåne 
Distriktet har valt att arrangera på klubben. 
Den 13 juni tävlingsledarutbildning 18 personer. Den 29 juli domarexamination 14 personer. Den 11 
september domarkonferens lydnad 22 personer. Dessa tillfällen har varit viktiga för kommittén för att 
få en balans i budgeten. 
Kökskommittén ser framemot ett fortsatt gott samarbete med Skåne Distriktet. 

Fest och omvårdnad 
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Kurt Bengtsson (sammankallande) viss del av året, 
Ewa Nilsson och Ingvar Nilsson. Kommittén har under året haft ett antal möten. 
 
Kommittén har haft ett mellanår då kommitténs bestått av ett begränsat antal medlemmar. 
 
Förra årets julfest var en uppskattad aktivitet. Liksom förra året beslutades att hålla julfest även i år. 
Festen hölls den 2 december och 28 medlemmar blev bjudna till festen. I samråd med, tog 
kökskommitteen på sig att laga mat till festen, vilket skulle göra att klubben skulle bjuda på en stor fest 
för lite pengar. Kommittén beslutade också i år att endast bjuda de funktionärer som på ett eller annat 
sätt hjälp till på klubben under året. All mat som serverades var hemlagad. Ett fantastiskt jobb som tog 
flera veckor att förbereda. Här krävs ett stort tack till Ewa N och Gunilla S i kökskommitteen. För att få 
in pengar anordnade Bennie Ohlin ett lotteri där vinsterna var gåvor från Bennie. Ett stort tack till 
Bennie för detta fina initiativ. 
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Slutsumman för festen blev ca 110 kronor per person.  
 
Kommitteen inbjöd också till ett ”fyrverkeri- o smällarfritt” nyårsfirande. 12 personer anmälde och kom 
till nyårsfirandet. Både julfesten och nyårsfesten har kommittén för avsikt att införa som en tradition 
och därmed är förhoppningen att fler och fler kommer att anmäla sig. Initiativet om att ha ett 
smällarfritt nyår har spridit sig utanför klubben. Två medlemmar från Falkenbergs brukshundklubb 
deltog i nyårsfirandet, vilket inbringade en extra liten slant i form av betalning för nyårsmenyn samt 
campingavgifter. 
 
Kommitteen vill tacka alla trevliga medlemmar för verksamhetsåret 2017. Ett särskilt stort tack till 
köksfunktionärerna som på ett fantastiskt sätt ställde upp och tillagade den hemlagade julfesten och 
nyårsfesten. 

	
IT och PR 
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Mathias Johansson (sammankallande), Elin Weiffert 
samt behjälplig med hemsidan Ingvar Nilsson. 
Beslut togs i början av verksamhetsåret att byta till ett billigare webbhotell. Klubben har nu övergått till 
Miss Hostings hotell vilket sänkte kostnaderna med flera tusen kronor. 
I samband med att klubben bytte till nya webbhotellet beslutades också att upprätta en ny hemsida. 
Svårigheter med att upprätta den nya hemsidan samt att uppdatera den beslutade styrelsen att köpa 
in arbetskraften externt. Kostnaden för det här året uppgick till 1500 kronor. Då ingick uppdatering av 
hemsidan under ett helt år samt succesiv uppdatering till den nivå som kommittén önskar. 
Stora delar av året har gått åt till att få en hemsida som kommittén önskar. 
 
Kommittén har även startat upp en ny Facebook-sida där administratören har möjlighet att välja vilka 
som får tillgång att göra inlägg på sidan. 
 
Kommittén har vid tre tillfället varit ute och haft hunduppvisning hos äldreboenden i Kristianstad och 
Färlöv. En aktivitet som uppskattades enormt av de äldre. Kommittén vill tacka alla de funktionärer 
som ställde upp med sina hundar för att under någon timme förgylla tillvaron för våra äldre. 
Kommittén vill också tacka vår externa hjälp med uppdateringen av vår hemsida.
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Styrelsens slutord 
Som framgår av verksamhetsberättelsen för Kristianstads Brukshundklubb har även året 2017 präglats av idogt 
arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän 
hunden och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga 
insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads 
Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar 
vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året 
har haft samarbete med. 
 
Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! 
 
Gälltofta 2018-02-10 
 
 
 
Paul Fältman  Kurt Bengtsson Elin Weiffert 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
Gunilla Ferm  Ingvar Nilsson  Mathias Johansson 
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
Gunilla Svensson Rolf Nilsson 
Ledamot  Suppelant 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
  
Resultat	per	kommitté		 Budget 2017 Utfall 171231 Budget	2018	
Utbildning	 64	000	 37	829	 53	700	
Tävling	 -4800	 -5597	 23	000	
Fest	&	omvårdnad	 -17	500	 -6	739	 -17	500	
Kök	 0	 4	364	 0	
IT	&	PR	 -5	000	 -4	648	 -9	100	
		 		 		 		
Resultat kommittéer 36	700	 25	209	 50	100	
		 		 		 		
Styrelse	övrigt	 4	500	 2	621	 14	800	
Drift	&	underhåll	 -37 600 -41810 -46000	
Resultat Styrelse Drift -33100	 -39	189	 -31	200	
		 		 		 		
Beräknat resultat 3	600	 -13	980	 18	900	
 

		 Utbildning	 Budget 2017 
Utfall 
171231 

Budget 
2018 

3110	 UK	Utbildning	 80	000	 53	200	 85	000	
3111	 UK	Litteratur	 0	 340	 200	
		 Nettoomsättning 80 000 53 540 85 200 

4110	 UK	Utbildning	 -3500	 0	 0	
4111	 UK	Litteratur	 0	 0	 0	
4112	 UK	Teorikvällar	 0	 0	 -6000	

4114	
UK	Ersättningar	instr	
(mil)	 -4000	 -3676	 -4500	

4115	 UK	Instruktörsutbildning	 0	 -7	535	 -12	000	
4116	 UK	Avslutningar	 -500	 0	 -500	

4117	
UK	Ersättningar	instr	
(arv)	 -8000	 -4	500	 -8	500	

4118	 UK	Instruktörsvård	 0	 0	 0	

4119	
UK	Övriga	kostnader	
sektor	 0	 0	 0	

		 Rörelsens kostnader -16000	 -15711	 -31500	
		 		 		 		 		
		 Beräknat resultat 64	000	 37	829	 53	700	

 
 
 
 
 
 

4115		
Grundmodul	Kurt,	
Sassa	

Kassan	903	kr	
Swish	15	kr	
Bankgiro	20	167	kr	
Placeringskonto	62	953	kr	
Fasträntekonto	300	000	kr	
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		 Tävling	
Budget 
2017 

Utfall 
171231 

Budget 
2018 

3120	 TK	Tävling	 23000	 21	795	 14	500	
3127	 TK	Intäkter	SM	2018	 		 		 50	000	
3221	 Ersättningar	från	distriktet	 2000	 0	 0	
3994	 Försäkringsersättningar	 0	 0	 0	

		 Nettoomsättning 25000 21 795 64 500 
4120	 TK stambokföringsavgift -4200 -2 625 -2 500 
4121	 TK	Tävlingsmaterial	 -5000	 -8	559	 -500	
4122	 TK	Priser	 -3000	 -3	415	 -500	
4123	 TK	Funktionärer	 -13000	 -11	254	 -5	000	
4124	 TK	Körersättning	 0	 0	 0	
4125	 TK	Utbildning	 -1000	 -1	539	 -5	000	
4126	 TK	Klubbmästerskap	 -500	 0	 -500	
4127	 TK	Kostnader	SM	2018	 		 		 -27000	
4129	 TK	Övriga	kostnader	sektor	 -500	 0	 -500	
4172	 TK	SM	Ersättningar	 -2600	 0	 0	

		 Rörelsens kostnader -29800	 0	 -41	500	
		 		 		 -27392	 		
		 Beräknat resultat -4800	 -5597	 23	000	
 

		 Fest	och	omvårdnad	 Budget 2017 
Utfall 
171231 Budget 2018 

3181	 Intäkter	fester	 0 0 0 
3321	 Lotter	 2500	 985	 2500	

		 Nettoomsättning 2	500	 985	 2	500	
4150	 Läger	 -9000	 0	 -9000	
4181	 Fester	 -9000	 -7	724	 -9	000	
4112	 Temakvällar	 -2000	 0	 -2000	

		 Rörelsens kostnader -20000	 -7724	 -20000	
		   		 		 		
		 Beräknat resultat -17	500	 -6	739	 -17	500	
 
 

		 Kök	 Budget 2017 
Utfall 
171231 Budget 2018 

3180	 Intäkter	servering	 17	000	 27	593	 25	000	
		 Nettoomsättning 17	000	 27	593	 25	000	

4180	 Kostnader	servering	 -14000	 -18	263	 -20	500	
5460	 Förbrukningsmaterial	 -3000	 -4	966	 -4	500	

		 Rörelsens kostnader -17000	 -23	229	 -25	000	
		   		 		 		
		 Beräknat resultat 0	 4	364	 0	
 

4121		
Spårapporter	IPO,		
ISO	Läsare,		
Apportbockar	IPO,		
Lydnadshinder,		
Start	revolver	+	
skott	
4125		
Tävlingsled.utb	Paul	
	

3180	
Servering:		
Kojan	
Tävlingsled	utb,	
Domareexemination	
Skåne	distriktets	
Domarkonferens	
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		 IT	PR	 Budget 2017 
Utfall 
171231 Budget 2018 

3190	 Intäkter	Profilmaterial	 0	 0	 0	
		 Nettoomsättning 0	 0	 0	

4190	 Profilmaterial	 0	 0	 0	
5910	 Annonsering	 -500	 0	 -3500	
6211	 Bredband	 		 -598	 -600	
6230	 Hemsida	 -4500	 -4	050	 -5	000	

		 Rörelsens kostnader -5000	 -4648	 -9100	
		   		 		 		
		 Beräknat resultat -5	000	 -4	648	 -9	100	
 
		 Drift	&	Underhåll	 Budget 2017 

Utfall 
171231 Budget 2018 

3112	 Plan o husvagnshyra 1000	 650	 1500	
3987	 Kommunala	bidrag	 8000 8 050 8 000 

3987	
Ansökta	kommunala	
bidrag	 19900	 0	

	
0	

		 Nettoomsättning 28900 8700 9500 
5020	 El	hyrd	lokal	 -26000	 -23	853	 -26	000	
5060	 Renhållning	hyrd	lokal	 -4000	 -3	612	 -4	000	
5070	 Underhåll	hyrd	lokal	 -25500	 -11	195	 -7	000	
5090	 Övr	kostnader	hyrd	lokal	 -5000	 -4	579	 -5	000	
5410	 Förbrukningsinventarier	 -2500	 -3	990	 -10	000	
6310	 Företagsförsäkringar	 -3500	 -3	282	 -3	500	

		 Rörelsens	kostnader	 -66500	 -50511	 -55	500	
		 		 		 		 		
		 Beräknat resultat -37600 -41811 -46 000 
 

		 Styrelse	Övrigt	
Budget 
2017 

Utfall 
171231 

Budget 
2018 

3910	 Medlemsavgifter	 45	000	 31	030	 40	000	
8310	 Ränteintäkter	 1500	 1483	 1400	

		 Övriga rörelse intäkter 46 500 32 513 41 400 
4010	 Medlemsavgifter	SBK	 -30000	 -20	985	 -23	000	

4020	
Utmärkelser	o	
Uppvaktning	 -4000	 -4	016	 -4	000	

6010	 Kostnader	styrelsen	 -5000	 -3	040	 -4	000	
6110	 Kontorsmaterial	 -2000	 -1	220	 -2	000	
6570	 Bankkostnader	 -1000	 -631	 -1000	

		 Rörelsens kostnader -42000 -29892 -34 000 
		         
		 Beräknat resultat 4 500 2 621 14 800 

5070	
Renovering	
stora	salen,	
Blommor,	
Altanglas,	
Diesel,	
glödlampor,	
skärmtak,	
lysrörsarmatur	
5410	
Diskmaskin	
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Bilaga 5 
 


