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1.

Mötets öppnande.

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Val av mötesordförande.

4.

Styrelsens anmälan av protokollförare.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
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 dagordning.

9.

Genomgång av:
a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b) Balans- och resultaträkning och
c) Revisorernas berättelse.

10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust. Styrelsens ledamöter deltager ej.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsens ledamöter deltager ej.

12.

Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a) Mål,
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret,
c) Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
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 enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstögringsordning.
a)
Val av ordförande i styrelsen.
b)
Val av vice ordförande i styrelsen.
c)
Val av kassör i styrelsen.
d)
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen.
e)
Val av suppleant i styrelsen.

16.

Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.

17.

Val av valberedning enligt § 10.

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.

Kallande av hedersmedlem samt omedelbar justering av beslutet.

21.

Genomgång av handlingar till disktriktsfullmäktige.

22.

Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012
STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2012.
Medlemsbladet ”Mitthunden” har utkommit vid fyra tillfällen under året.
Klubben har haft 11 styrelsemöten. 2 medlemsmöten (6:e maj och 2:a september) samt 1
årsmöte (12:e februari) har genomförts, allt enligt stadgarna.
Klubbområdet och stugorna har även detta år städats av hjälpsamma medlemmar och
förtroendevalda dito.
Tack vare bygdemedel har klubben kunnat borra en ny brunn vilket säkerställt
vattenförsörjningen på en högre nivå än tidigare.
Hundens Dag arrangerades på vår klubb på Kristi Himmelfärdsdag den 17:e maj. Trots
dåligt väder, regn och rusk, blev det en stor uppslutning, 123 personer inrapporterades till
Studiefrämjandet. Alla var eniga om att det var ett trevligt och uppskattat evenemang.
På initiativ av Sundsvalls Djurklinik inleddes diskussioner kring ett samarbete där
Sundsvalls Djurklinik skulle ha mottagning på klubben vid vissa tillfällen. Tyvärr blev det
inget av detta då Djurkliniken avblåste samarbetet efter sommaren.
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 110 ordinarie medlemmar, 19
familjemedlemmar, 2 hedersmedlemmar, 2 ungdomsmedlemmar samt 7
ungdomsmedlemmar Sveriges Hundungdom. Totalt 140 st. medlemmar, vilket är en ökning
med 13 medlemmar sedan föregående år.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Birgitta Forsberg ordförande, Marianne Hyllested vice ordförande, Ingela Jonsson kassör,
Susanne Almgren sekreterare.
Ordinarie ledamöter: Malin Savander, Åke Sällström och Ove Wikström.
Suppleanter: Jessica Bergström och Sussie Hägglund.
Valberedningen har under året bestått av Lena Hedlund (sammankallande) samt Julia
Nilsson.
Representation
Mingelkväll hos Sundsvalls Djurklinik: Eva Forslin och Mari Kärfstedt
MND årsmöte: Ingen representant från klubben
MND lokalklubbskonferens: styrelsens rep.: Susanne Almgren, RUS rep: Kristina Westberg
MND höstkonferens: Birgitta Forsberg

TÄVLINGSSEKTORN
Tävlingssektorn har under året bestått av Margaret Pettersson
(sammankallande), Ingrid Bergkvist, Eva Forslin och John-Åke Andersson.
Under året som gått har vi arrangerat 7 lydnadstävlingar vilket är en fler än
föregående år, med totalt 92 anmälda ekipage vilket är en ökning från förra
året med 12 ekipage.
Vi har arrangerat 6 bruksprov vilket är samma antal som förra året, med 85
anmälda ekipage vilket är en minskning med 1 ekipage jämfört med förra året.
Trots att våra spårmarker ständigt minskar på grund av avverkning har vi lyckats få till bra
spår till årets tävlingar. Nya områden har letats fram. Bra jobbat av alla som hjälper till att
hitta spårmarker och lägger in/går ut spår till tävlingarna.
Till årets ”Brukstorp” hade vi totalt 66 anmälningar fördelat på 49 bruks och 17
lydnadsekipage. Detta är en ökning med 13 ekipage jämfört med förra året.
Klubbmästerskapet i år arrangerades i samband med lydnadstävlingen den 15 september.
Klubbmästare i år blev Ove Wikström med Streamlight´s Cayos Gavin
Årets sista tävling genomfördes enligt tradition med Halloween-tema.
Stort tack till alla som varit med, förberett och genomfört årets tävlingar och till köket som
servat med fika och mat på ett fantastiskt bra sätt. Ett stort grattis till alla er som tävlat under
året som gått och lycka till under det kommande tävlingsåret.

FASTIGHETSKOMMITTÉN
Owe Wikström har varit sammankallande i kommittén. Övriga ledamöter har
varit Ronny Lundahl, Alf Edlund, Åke Sällström och Tobias Lorandsson.
Under år 2012 har fastighetskommittén utfört arbete och deltagit i: Vårstädning,
uppsättning av fågelskrämmor vid broar och altaner. En björk har kapats ned för att minska
risken för nedfall mot stugan. Tack vare bygdemedel har vi kunnat gräva för och installera
en ny vattenbrunn vilket har säkerställt vattenförsörjningen på en högre nivå.
Fastighetskommittén har även medverkat i bygget av ny MH bana som sedan fick flyttas
pga. skadegörelse. Kommittén medverkande även vid det bygget av MH bana.
Dessutom har allmänt underhåll såsom snöskottning, gräsklippning och lagning av broar
och en ramp.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Hundägarutbildningssektorn har under 2012 bestått av Mari Kärfstedt (sammankallande)
och
Malin Savander.
Sektorn har under året haft följande aktiviteter.
3 st valpkurser med totalt 26 delt.
4 st allmänlydnad 1 kurser med totalt 37 delt..
1 st allmänlydnad 2 kurs med 11 delt..
1 st Agility grundkurs med 7 delt.
2 st Rallylydnad kurser nybörjare med totalt 15 delt.
1 st rallylydnadskurs fortsättning med 8 delt.
1 st förändra din hunds beteende med 1 delt.
Detta sammanräknat visar att 105 kursdeltagare (där en del kan vara samma personer) har
genomgått utbildning hos oss.
Det pågår dessutom en allmän 1 som också är en del i utbildningen för våra två blivande
instruktörer, Lena Hedlund och Julia Nilsson.
5 st instruktörsmöten har arrangerats varav 4 ingått i en serie där litteratur till
grundläggande kurser har lästs och utvärderats.
Sektorn vill tacka alla instruktörer och medhjälpare som under året jobbat med
kursverksamheten och kursutvecklingen.

MENTAL
RUS-gruppen har under året bestått av: Kristina Westberg (sammankallande), Lena
Bergström, Ove Wikström och Marianne Hyllested.
I våras fick vi äntligen vår bana färdigbyggd och godkänd för MH beskrivningar. Den nya
banan ligger bekvämt belägen alldeles vid klubbstugan. Ett enormt arbete har lagts ner för
att få banan klar och den blev verkligen kanon. STORT TACK till alla inblandade som
jobbade stenhårt för att få allt så perfekt det bara går.
Förutom att vår bana blev klar så har vi i vår även uppdaterat fem figuranter.
Under året har vi kört två MH:n med totalt elva ekipage och beskrivare på dessa två
beskrivningar var Margareta Carlsson.

KÖKSKOMMITTÉN
Kökskommittéen har under året bestått av Lena Hedlund, sammankallande, Eva Forslin och
Mari Kärfstedt.
Under året har vi bakat, bakat, bakat och så har vi lagat mängder med
mat, till både Hundens Dag, kurser och tävlingar. Vår känsla är att det
har varit uppskattat.

MÅLUPPFYLLELSE
Syftet med vårt långsiktiga mål (fram till 2017) är att: VMBK ska öka intresset för
verksamheten för sina medlemmar och blivande medlemmar för att klubben ska kunna växa
och involvera fler intresserade personer som i förlängningen ger en livskraftigare klubb.
Inriktningen/målen för 2012 har varit:
Skapa förutsättningar för att lätt kunna anmäla sitt intresse att hjälpa till.
Öka medlemsantalet med 10 %, ca 12 nya medlemmar från startvärdet dec 2011
(127)
Medel vi har sagt att vi kan jobba med är:
Undersöka viljan att hjälpa till och underlätta möjligheten att anmäla sig.
Skapa mejllistor inom olika funktionärer för att enklare kunna kontakta de som anmält
intresse.
Funktionärsutbildning
Skapa träningsgrupper
Attityd- och intresseundersökning
Befintliga funktionärer som resurs
Information om klubben på många nivåer

Uppfyllelse:
Skapa förutsättningar för att lätt kunna anmäla sitt intresse att hjälpa till.
Vi har skapat möjlighet att anmäla sitt intresse att hjälpa till både genom att tillhandahålla
formulär på klubben och genom möjlighet att anmäla sig via hemsidan. Tyvärr har det ej
gett så stort genomslag men en del nya har anmält sig. En, av många, orsaker är att vi inte
nog når kurserna då formulären som man ska kunna fylla i inte fylls på i klubbstugan. Det
tycks som om vi som funktionärer inte tar gemensamt ansvar över detta. Där får vi revidera
organiseringen kring detta.
Öka medlemsantalet med 10 %, ca 12 nya medlemmar från startvärdet dec 2011
(127)
Vid avstämningen dec 2012 var vårt medlemsantal 140 medlemmar. Det är en ökning med
13 medlemmar vilket visar att vi nått det uppsatta målet.
Med denna redovisning visar vi också att målen för 2012 är uppfyllda.

Slutligen vill vi i styrelsen tacka för det förtroende som visats under det gångna året.
Vi vill även uttrycka en förhoppning om att klubben utvecklas i den positiva anda vi
strävar efter under nästkommande verksamhetsår.

Vi träffas och trivs tillsammans.

----------------------Birgitta Forsberg
ordf.

-----------------------Susanne Almgren
sekr.

-----------------------Marianne Hyllested
vice ordf.

------------------------Ingela Jonsson
kassör

-------------------------Åke Sällström
ledamot

--------------------------Ove Wikström
ledamot

-------------------------Malin Savander
ledamot

-----------------------Jessica Bergström
suppl.

-- -------------------------Sussi Hägglund
suppl.

