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Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2019-02-09 
Tid: 12.00 
Plats: Klubbstugan i Gälltofta 
Närvarande: 30 personer. 
 
Mötets öppnande 
Ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 
1. Fastställande av röstlängden. 
Mötet beslutade att röstlängden är fastställd.  
 
2. Val av mötesordförande. 
Anders Brorsson valdes till mötesordförande. 
 
3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Elin Malmberg Weiffert utsågs till protokollförare. 
 
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 
Ann-Marie Peterson och Lena Weiffert 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. Kallande av hedersmedlem 
Mötet beslutar att uppta Ingvar Nilsson som hedersmedlem i Kristianstads Brukshundklubb.  
 
9. Genomgång av: 

a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte 
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för 2018. 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. 
 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust. 
Balans- och resultaträkning godkändes, årets vinst förs till ny räkning. 
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11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
Mötet beslutar att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål 
• Utveckla tävlingsverksamheten 
• Utbilda nya funktionärer 
• 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 

Styrelsens förslag är oförändrad medlemsavgift. 
Förslag från medlem att höja klubbavgiften till 150 kr, dvs. med 20 kr. 
Mötet beslutar att höja klubbavgiften till 150 kr. 

 
d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 
Mötet beslutar att ändra i lokalklubbsstadgar angående antalet styrelseledamöter. Se 
bilaga 5. 

 
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Träningshelg kommer att erbjudas till våra medlemmar den 16-18 maj. 
I april kommer det erbjudas en prova-på-dag i olika grenar för våra medlemmar.  
 
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Ordförande: Rolf Weiffert, nyval 1 år (enhälligt). 
Vice ordförande: Kurt Bengtsson, omval 2 år. 
Sekreterare: Eva Ohlin, nyval 2 år. 
Suppleant: Sassa Holmberg, nyval 2 år. 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 
Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. 
Revisor: Åke Öberg, omval 1 år. 
Suppleant 1: Britt-Inger Nilsson, omval 1 år. 
Suppleant 2: Ann-Marie Peterson, nyval 1 år. 
 
17. Val av valberedning enligt § 10. 
Mötet valde Lena Weiffert nyval som sammankallande på 1 år, Karin Nyström fyllnadsval 1 år 
samt Paul Fältman nyval 2 år.   
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18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 15-17. Se bilaga 6. 
 
 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 12. 
Intet. 
 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar.  
 
21. Övriga frågor 
Intet. 
 
22. Utdelande av utmärkelser. 
Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar samt avgående 
styrelsemedlemmar. 
Förtjänsttecken delades ut till följande medlemmar: 

• Guld – Ann-Marie Peterson, Folke Gustafsson. 
 
Mötesordförande Anders Brorsson tackade för förtroendet och lämnade över till ordförande 
Rolf Weiffert. Mötesordförande avtackades. 
 
Mötets avslutande 
Ordförande Rolf Weiffert tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Mötesordförande   Protokollförare 
Anders Brorsson   Elin Malmberg Weiffert  
 
 
 
________________________  ________________________ 
 
 
 
Justerare    Justerare 
Ann-Marie Peterson   Lena Weiffert 
 
 
 
_________________________  __________________________
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Bilaga 1 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
Kristianstads Brukshundklubb 
 
Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2018. 
 

Styrelse      
Paul Fältman Ordförande 
Kurt Bengtsson Vice ordförande  
Elin Weiffert Sekreterare 
Gunilla Ferm Kassör 
Ann-Marie Peterson Ordinarie ledamot 
Carina Duholm Ordinarie ledamot 
Gunilla Svensson Ordinarie ledamot  
Rolf Nilsson Suppleant  
Catharina Hårsmar Suppleant (t.o.m. 2018-05) 

 
Kommittéer 
Utbildningskommitté  
Kurt Bengtsson Sammankallande 
Elin Weiffert  
Catharina Hårsmar (t.o.m. 2018-05) 
Patrik Gustafsson (t.o.m. 2018-05) 
   
Tävlingskommitté  
Ingvar Nilsson Sammankallande 
Lena Weiffert  
Paul Fältman  
Gunilla Svensson  
Carina Duholm  
Eva Ohlin  
Ann-Marie Peterson  
  
Fastighet och underhåll  
Rolf Nilsson Sammankallande 
Arne Sahlin  
  
Kök  
Gunilla Svensson Sammankallande 
Karin Nyström  
  
Fest och omvårdnad  
Catharina Hårsmar Sammankallande (t.o.m. 2018-05) 
Ewa Nilsson  
IT och PR  
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Ann-Marie Peterson  
Elin Weiffert  
Bennie Ohlin  
Sassa Holmberg  
  

Distriktsombud      
Ordinarie  
Paul Fältman   
Elin Weiffert  
Rolf Nilsson  
     

Valberedning     
Ewa Nilsson  Sammankallande 
Lena Weiffert  
Karin Nyström  

 

Revisorer 
Michael Hanson ordinarie  
Åke Öberg ordinarie  
Britt-Inger Nilsson ersättare  
Patrik Gustafsson ersättare  

 
Allmän översikt 
År 2018 har varit klubbens 66:e verksamhetsår.  
 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt 8 
ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget- och 
verksamhetskonferens.  

Medlemsutveckling 
Vid utgången av 2018 hade Kristianstads Brukshundklubb 201 medlemmar, vilket är en ökning med 41 
medlemmar mot verksamhetsåret 2017. Fördelningen mellan olika medlemskategorier framgår av tabellen 
nedan. 
 
Kristianstads 
Brukshundklubb 

Ordinarie 
medlem 

Familje- 
medlem 

Heders-
medlem 

Heders-
medlem-
distrikt 

Ungdoms 
medlem 

Ungdoms 
(SHU) 

Totalt 

2017-12-31 127 10 5 0 5 13 160 
2018-12-31 165 16 5 1 6 8 201 
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Resultat	per	kommitté		
Budget	
2018	 Utfall 181231 

Utbildning	 53	700	 87	122	
Tävling	 23	000	 12	027	
Fest	&	omvårdnad	 -17	500	 -7	234	
Kök	 0	 -2	596	
IT	&	PR	 -9	100	 -6	221	
		 		 		
Resultat kommittéer 50	100	 83	098	
		 		 		
Styrelse	övrigt	 14	800	 11	461	
Drift	&	underhåll	 -46000	 -32 630 
Resultat Styrelse Drift -31	200	 -21	169	
		 		 		
Beräknat resultat 18	900	 61	929	
 
För verksamhetsåret budgeterades ett överskott på 18 900 kr. 
Verkligt resultat för året blev ett överskott på 61 929 kr. 
Detta kan förklaras av bl.a. att vi hade fler kurser. 
 
SBK Skånedistriktet delade ut ett distriktsaktivitetsbidrag på 5 000 kr för att vi hade en ny kurs (specialsök) för 
att fira 100 års jubileum. 
 
Vi fick bidrag från Studiefrämjandet för specialsöket på 3 000 kr utöver de 10 000 kr för SM-satsningen som 
finns med i budgeten. 
 
Även camping har fått in 3 000 kr mer än budgeterat.  
 
En del kan också förklaras med att det budgeterats mer på vissa konton än vad som använts. T.ex. har vi sagt 
upp avtalet med Anticimex. 
 
Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. 
Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång till 379 408 kr och vid dess utgång 447 563 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 2018. 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.  
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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. 

Utbildningskommittén 
Utbildningskommittén har under våren 2018 bestått av Kurt Bengtsson, Elin Weiffert, Catharina Hårsmar och 
Patrik Gustafsson. Under hösten 2018 har kommittén bestått av Kurt Bengtsson och Elin Weiffert. 
Kommittén har haft två möten under 2018 för att planera kursverksamheten samt ett instruktörsmöte. 
Kursutbudet har under året varit två Valpkurser, två Grundkurser utan förkunskap, två Lydnadskurser, en 
Brukslydnadskurs, två Rallylydnadskurser, två Grundkurs fortsättning, en Valp-unghundskurs, en Agilitykurs 
samt en Specialsökkurs. 
Sammanlagt har 113 ekipage gått kurs på Kristianstads Brukshundklubb under 2018.  
Kurt Bengtsson har examinerats till instruktör i Specialsök under 2018. 
Samarbetet med Studiefrämjandet har varit mycket bra och gynnat oss ekonomiskt. 
 
Övrigt 
Kommittén vill tacka alla som under det gångna året varit delaktiga i klubbens hundägarutbildningar, samtliga 
instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer.  Ni har alla på ett förtjänstfullt sätt genomfört era uppdrag för 
klubben och hundägarna.   

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har under året 2018 bestått av Carina Duholm (Rapporterande), Ingvar Nilsson, Lena 
Weiffert, Ann-Marie Peterson, Paul Fältman, Eva Ohlin och Gunilla Svensson. 
Kommittén har haft fem möten samt har haft ett budgetmöte där kommitteen presenterat ett budgetförslag till 
styrelsen för 2019. 
 
Tävlingskommittén har under året arrangerat lydnadstävling den 30 maj.  
17 st startade i startklass, 9 st i klass 1 och 2 starter i klass 2. 
Den 31 mars och den 1 april skulle arrangerats elitklass i spår. Tävlingen blev inställd båda dagarna på grund 
av snöoväder. 
Den 14 april arrangerade vi den årliga jubileumscupen. Tävlingen är uppskattad och nio st tävlande startade.  
Dagen efter arrangerade kommitténs utställningsgrupp ringträning. Flertalet ekipage kom för att lära sig mer om 
hur man agerar som handler. 
 
Markavtalet är nu klart sedan sommaren 2018 mellan Försvarsmakten och Kristianstads Brukshundklubb. 
 
SM 2018 i Ronneby. Skyddshundsgruppen genomfördes av Kristianstads Brukshundklubbs funktionärer. Ett 
arrangemang som slutfördes klanderfritt. Mängder av beröm har kommit, fram för allt från de tävlande, domare 
och överdomare. Det bästa SM som genomförts på 100 år som någon tävlande uttryckte det. Den slutliga 
vinsten till klubben blev ca 30 000 kronor från SM i Ronneby. 
 
Tävlandet i klubben har under året varit lågt då flertalet av klubbens tävlande befinner sig i ett generationsskifte 
med sina hundar. Dock har en person varit aktiv på tävlingsbanorna och har lämnat in tävlingsresultat på 
klubbens tävlingsbarometer. 
- Vinnare av bruksbarometern blev Bennie Ohlin med Siri. 
- Vinnare av lydnadsbarometern blev Bennie Ohlin med Siri 
- Uppflyttningar till lydnadsklass 1 blev Bennie Ohlin med Siri. 
- Bästa appellklassekipage blev Bennie Ohlin med Siri. 
- Vinnare av jubileumscupen blev Lena Weiffert med Xillen. 
 
Kommittén har under året satsat på att få ytterligare funktionärer utbildade inom tävlingsverksamheten och 
utbildningsverksamheten. Lokalt har 2 st nya hjälpinstruktörer utbildats under hösten, Emma Nilsson och Anna-
Klara Lindgren. Dessa två kommer under året hålla valpkurs med överinseende av Ingvar Nilsson. 
Två nya tävlingsledare har utbildats under hösten och efter genomförd provtävling i spår och sök är Carina 
Duholm och Arne Sahlin färdigutbildade tävlingsledare. 
Ann-Marie Peterson har påbörjat utbildning till tävlingssekreterare och kommer slutföra utbildningen under 
våren 2019. 
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Kommittén har uppvaktat våra markägare med en chokladkartong inför jul för att visa vår uppskattning och 
deras vänliga bemötande när vi använder deras marker. 
 
 
 
Tävlingar 2019: 
19 april Lydnadsklasserna, start, klass 1 och klass 2.  
20 april Sökklasserna, lägre, högre och elit  
21 april Spår elitklass  
11 maj Utställning inofficiell  
11 maj Lydnadsklass, start  
26 maj Spår appellklass  
28 sept  Sökklasserna, lägre, högre och elit  
26 okt Spår appellklass  
27 okt Skyddsklasserna, lägre, högre och elit. 
 
Agrias lokala representant har varit i kontakt med tävlingskommittén för att diskutera ett samarbetsavtal med 
Kristianstads Brukshundklubb. Kommittén har beslutat att stämma möte med representanten för att diskutera 
vilka förmåner och åtagande som skulle gälla i ett förslag till samarbetsavtal. Kontakterna fortsätter under tidiga 
våren 2019 för utvärdering av samtalen. 
 
Tävlingskommittén vill tacka alla funktionärer som villigt har ställt upp under årets 
aktiviteter. Vi ser fram emot ett lika glatt 2019. 

Fastighet och underhåll 
Fastighet och underhåll har under året bestått av Rolf Nilsson. Kommittén har lämnat in budgetförslag till 
styrelsen. Under året har endast skötsel av appellplan gjorts. 

Kök 
Kökskommittén har under verksamhetsåret bestått av Gunilla Svensson (sammankallande) och Karin Nyström.  
 
Kommittén har i samarbete med Fest och Omvårdnadskommittén arrangerat två stora fester avsett för 
medlemmar i klubben. För fjärde 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 35 medlemmar. 
 
Kökskommittén har under året bistått med mat för tävling och utställning. Det köptes in en ny grill istället för en 
spis som var budgeterat för året. 

Fest och omvårdnad 
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Ewa Nilsson och Catharina Hårsmar, viss del av året.  
 
Kommittén bjöd in till tårtkalas i samband med SBK:s 100-års jubileum i maj. 
En fest för de som var funktionärer under SM 2018 hölls i september, som tack för att alla ställde upp under SM-
veckan. 
En julfest för de som hjälpt till under årets tävlingar hölls i december där kökskommittén lagande maten. 
 
Kommitteen vill tacka alla medlemmar för verksamhetsåret 2018. Ett särskilt stort tack till köksfunktionärerna 
som på ett fantastiskt sätt ställde upp och tillagade den hemlagade julfesten. 

	
IT och PR 
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Ann-Marie Peterson (sammankallande), Elin Weiffert, Bennie 
Ohlin och Sassa Holmberg. 
Hemsidan har under året uppdaterats av en extern arbetskraft. 
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Kommittén har vid ett tillfälle varit ute och haft hunduppvisning på ett äldreboende i Kristianstad. En aktivitet 
som uppskattades av de äldre. Även en uppvisning i samband med barnens dag hölls i samarbete med Rinkaby 
IF. Kommittén vill tacka alla de funktionärer som ställde upp med sina hundar för att under någon timme förgylla 
tillvaron för våra äldre. 

Styrelsens slutord 
Som framgår av verksamhetsberättelsen för Kristianstads Brukshundklubb har även året 2018 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 2018-01-30 
 
 
 
Paul Fältman  Kurt Bengtsson  Elin Weiffert 
Ordförande  Vice ordförande  Sekreterare 
  
 
 
Gunilla Ferm   Ann-Marie Peterson Carina Duholm 
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Gunilla Svensson Rolf Nilsson  Vakant 
Ledamot  Suppleant  Suppleant 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
Ekonomisk redovisning tom 181231 
Budget 2019 

Resultat	per	kommitté		
Budget	
2018	

Utfall 
181231 

Budget	
2019	

Utbildning	 53	700	 87	122	 36700	
Tävling	 23	000	 12	027	 3500	
Fest	&	omvårdnad	 -17	500	 -7	234	 -11500	
Kök	 0	 -2	596	 0	
IT	&	PR	 -9	100	 -6	221	 -9100	
		 		 		 		
Resultat kommittéer 50	100	 83	098	 19600	
		 		 		 		
Styrelse	övrigt	 14	800	 11	461	 7	400	
Drift	&	underhåll	 -46000	 -32 630 -54	500	
Resultat Styrelse Drift -31	200	 -21	169	 -47	100	
		 		 		 		
Beräknat resultat 18	900	 61	929	 -27	500	
 

		 Utbildning	 Budget 2018 
Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3110	 UK	Utbildning	 85	000	 106	150	 45000	
3111	 UK	Litteratur	 200	 240	 200	
3982	 Bidrag	studiefrämjandet	 0	 3000	 3000	
3989	 SBK	Bidrag	 0	 5000	 0	
		 Nettoomsättning 85 200 114 390 48200	

4110	 UK	Utbildning	 0	 0	 0	
4111	 UK	Litteratur	 0	 -601	 0	
4112	 UK	Teorikvällar	 -6000	 -5524	 -1000	

4114	
UK	Ersättningar	instr	
(mil)	 -4500	 -4	130	 -4000	

4115	 UK	Instruktörsutbildning	 -12	000	 -4500	 0	
4116	 UK	Avslutningar	 -500	 -132	 -500	

4117	
UK	Ersättningar	instr	
(arv)	 -8	500	 -10	000	

	
-6000	

4118	 UK	Instruktörsvård	 0	 0	 0	

4119	
UK	Övriga	kostnader	
sektor	 0	 -1050	 0	

4182	 Kostnader	mot	bidrag	SF	 0	 -1331	 0	
		 Rörelsens kostnader -31500	 -27268	 -11500	
		 		 		 		 		
		 Beräknat resultat 53	700	 87	122	 36700	

 

4115	Specialsök	utb	
Kurt	Bengtsson	
4112	Föreläsning	
Agilida,	Jörgen					
Thynell	
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		 Tävling	
Budget 
2018 

Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3120	 TK	Tävling	 14	500	 21	065	 40000	
3127	 TK	Intäkter	SM	2018	 50	000	 46	745	 0	
3221	 Ersättningar	från	distriktet	 0	 0	 0	

		 		 		 		 		
		 Nettoomsättning 64 500 67 810 40000	

4120	 TK stambokföringsavgift -2 500 -1 750 -2500	
4121	 TK	Tävlingsmaterial	 -500	 -3	123	 -2000	
4122	 TK	Priser	 -500	 -5	668	 -10000	
4123	 TK	Funktionärer	 -5	000	 -9	861	 -20000	
4124	 TK	Körersättning	 0	 0	 0	
4125	 TK	Utbildning	 -5	000	 -8	542	 0	
4126	 TK	Klubbmästerskap	 -500	 0	 -500	
4127	 TK	Kostnader	SM	2018	 -27000	 -24	928	 0	
4129	 TK	Övriga	kostnader	sektor	 -500	 -1911	 -1500	
4172	 TK	SM	Ersättningar	 0	 0	 0	

		 Rörelsens kostnader -41	500	 -55	783	 -36500	
		 		 		 		 		
		 Beräknat resultat 23	000	 12	027	 3500	
 

		 Fest	och	omvårdnad	
Budget 
2018 

Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3181	 Intäkter	fester	 0 300 0	
3321	 Lotter	 2500	 1600	 2500	

		 Nettoomsättning 2	500	 1	900	 2500	
4150	 Läger	 -9000	 -404	 -5000	
4181	 Fester	 -9	000	 -8	730	 -9000	
4112	 Temakvällar	 -2000	 0	 0	

		 Rörelsens kostnader -20000	 -9	134	 -14000	
		   		 		 		
		 Beräknat resultat -17	500	 -7	234	 -11500	
 
 

		 Kök	
Budget 
2018 

Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3180	 Intäkter	servering	 25	000	 17	374	 25000	
		 Nettoomsättning 25	000	 17	374	 25000	

4180	 Kostnader	servering	 -20	500	 -16	560	 -20500	
5460	 Förbrukningsmaterial	 -4	500	 -3	410	 -4500	

		 Rörelsens kostnader -25	000	 -19	970	 -25000	

4121	Patroner,	mäthjul	
mm	
4127	Mat	SM	möten,	
Läderspill	figurant,	
märkspray	
4129	frimärke,	tryckning	
katalog	utställning	
	

5460	Dynor	
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		 Beräknat resultat 0	 -2	596	 0	
 
		 IT	PR	

Budget 
2018 

Utfall 
181231 Budget	2019	

3190	 Intäkter	Profilmaterial	 0	 200	 0	
		 Nettoomsättning 0	 200	 0	

4190	 Profilmaterial	 0	 0	 0	
5910	 Annonsering	 -3500	 -2500	 -3500	
6211	 Bredband	 -600	 -329	 -600	
6230	 Hemsida	 -5	000	 -3	592	 -5000	

		 Rörelsens kostnader -9100	 -6	421	 -9100	
		   		 		 		
		 Beräknat resultat -9	100	 -6	221	 -9100	
 

		 Drift	&	Underhåll	 Budget 2018 
Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3112	 Plan o husvagnshyra 1500	 4550	 2000	
3811	 Uthyrning av lokaler 0	 400	 0	
3987	 Kommunala	bidrag	 8 000 7 396 8	000	
3994	 Försäkringsersättningar	 0 -2 348 0	

		 Nettoomsättning 9500 9998 10000	
5020	 El	hyrd	lokal	 -26	000	 -28	877	 -30	000	
5060	 Renhållning	hyrd	lokal	 -4	000	 -3	600	 -4	000	
5070	 Underhåll	hyrd	lokal	 -7	000	 -2	905	 -5000	
5090	 Övr	kostnader	hyrd	lokal	 -5	000	 0	 -2000	
5410	 Förbrukningsinventarier	 -10	000	 -4	499	 -20000	
6310	 Företagsförsäkringar	 -3	500	 -2	747	 -3	500	

		 Rörelsens	kostnader	 -55	500	 -42	628	 -64	500	
		 		 		 		 		
		 Beräknat resultat -46 000 -32 630 -54	500	
 

		 Styrelse	Övrigt	
Budget 
2018 

Utfall 
181231 

Budget	
2019	

3910	 Medlemsavgifter	 40	000	 52	790	 40	000	
8310	 Ränteintäkter	 1400	 1327	 1400	

		 Övriga rörelse intäkter 41 400 54 117 41	400	
4010	 Medlemsavgifter	SBK	 -23	000	 -34	865	 -23	000	

4020	
Utmärkelser	o	
Uppvaktning	 -4	000	 -2	542	 -4	000	

6010	 Kostnader	styrelsen	 -4	000	 -4	101	 -4	000	
6110	 Kontorsmaterial	 -2	000	 -150	 -2	000	
6570	 Bankkostnader	 -1000	 -998	 -1	000	

		 Rörelsens kostnader -34 000 -42 656 -34	000	

5910	Annons	Hundsport	
Utställning	

5410	Gasolgrill	
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		 Beräknat resultat 14 800 11 461 7	400	
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Bilaga 5 
 
Styrelsens förslag angående ändring av antal ledamöter i styrelsen 
 
Bakgrund 
Vi kan konstatera att det blir allt svårare att tillsätta förtroendevalda poster 
inom ideell verksamhet, såsom i styrelser, kommittéer m.m. 
Detta faktum är allmänt känt och belystes tydligt vid SKK:s 
organisationsutredning 2016. 
Det är tyvärr vanligt förekommande att uppdrag som, enligt vår stadga, skall väljas på 
årsmöte blir vakanser. Detta är inget bra faktum och därför 
föreslår styrelsen i Kristianstads Brukshundklubb en förändring i antalet 
ledamöter. 
 
Nuläge 
För närvarande gäller enligt vår lokalklubbstadga, att vi skall välja sju (7) 
ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter till styrelsen. Efter idogt 
arbete från valberedningen, finns två vakanser i deras förslag till ny 
styrelse. Då vi inte finner det särskilt bra att vid sittande möte ”locka” fram 
kandidater till att väljas in på vakanta platser, ser vi hellre att föreslå en förändring i antalet 
ledamöter. Vi är övertygade om att styrelsearbetet 
kommer att fungera väl, med ett reducerat antal ledamöter. 
Lokalklubbstadga 
Enligt stadgan skall styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, 
sekreterare, en, tre eller fem ordinarie ledamöter samt två eller tre 
suppleanter 
Stadgan som vi fått godkänt av FS, beskriver att vi skall välja ordförande, 
vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ordinarie ledamöter samt två 
suppleanter. 
Vidare gäller att vid stadgeändring krävs för godkännande enhälligt beslut 
vid ett årsmöte, eller att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet 
vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en skall var vid ordinarie årsmöte. 
Kristianstads Brukshundklubb 2019-01-14 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår årsmötet att göra en förändring i antalet övriga ordinarie 
ledamöter i klubbstyrelsen från tre (3) till en (1). 
Ändringen föreslås träda ikraft 2020-01-01 så att förslaget från valberedningen inte behöver 
förändras. 
 
Gälltofta 2019-01-16 
 
Paul Fältman 
ordförande
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Bilaga 6 

Röstberättigade	medlemmar	förklarar	följande	beslut	(§	15-17)	för	omedelbart	
justerade:	

	

Val	av	Rolf	Weiffert			 såsom	ordförande	i	styrelsen	på	ett	år.	

Val	av	Kurt	Bengtsson	 	 såsom	vice	ordförande	i	styrelsen	på	två	år	

Val	av	Eva	Ohlin																											 så	som	sekreterare	i	styrelsen	på	två	år	

Val	av	Sassa	Holmberg	 	 såsom	suppleant	i	styrelsen	på	två	år	

Suppleanternas	tjänstgöringsordning:	 1.	Sassa	Holmberg	

	

Val	av	Michael	Hanson	och	Åke	Öberg	såsom	ordinarie	revisorer	på	ett	år.	

Val	av	Britt-Inger	Nilsson	och	Ann-Marie	Peterson	såsom	revisorsuppleanter	på	ett	år.	

	

Val	av	valberedning		

Lena	Weiffert	såsom	sammankallande	(ett	år),	

Karin	Nyström	(ett	år)			
	
Paul	Fältman	(två	år)	

På	förekommen	anledning	så	har	styrelsen	två	vakanta	platser.	

	

Justeras:	
							Mötesordförande	 							Justerare	 										Justerare	

	 							Anders	Brorsson	 						Ann-Marie	Peterson	 									Lena	Weiffert		
 


