Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20120212

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 sekreterare i styrelsen.
c)
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen.
d)
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 14-16.

19.

Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12.

20.

Genomgång av handlingar till disktriktsfullmäktige.

21.

Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse
för år 2011.
Medlemsbladet har utkommit vid fyra tillfällen under året.
Klubben har haft 11 styrelsemöten och 2 medlemsmöten har erbjudit medlemmarna samt 1
årsmöte.
En städdag med kulturinriktning genomfördes där fotografering tillsammans med städning var
huvudmomenten under dagen. Men även andra aktiviteter genomfördes.
Beviljande av bygdemedel har inkommit per 85 000 kr, pengar som vi planerar att borra en ny
brunn förr.
Den 7:e maj anordnade Torps Jaktvårdskrets och Johannisbergs AIK Hundens Dag på
skidstadion i Källrå, Ljungaverk där V:a Medelpads Brukshundklubb medverkade.
Under hösten skapades en grupp på Facebook. Så nu är klubben tillgängliga både via
Facebook och hemsidan på internet.
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 99 ordinarie medlemmar, 20 familjemedlemmar, 2
hedersmedlemmar, 2 ungdomsmedlemmar samt 4 ungdomsmedlemmar Sveriges
Hundungdom. Totalt 127 st. medlemmar, vilket är en ökning med 1 medlem sedan föregående
år.
5-6-7 augusti genomförde klubben DM inom Mellannorrlandsdistriktet.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Birgitta Forsberg ordförande, Marianne Hyllested vice ordförande, Ingela Jonsson kassör,
Susanne Almgren sekreterare.
Ordinarie ledamöter: Camilla Nilsson, Ove Wikström, Malin Savander.
Suppleanter: Johanna Rapp och Sussie Hägglund.
Valberedningen har under året bestått av Lena Hedlund (sammankallande) samt Tobias
Lorandsson.

Representation
Studiefrämjandets träff för medlemsorganisationer på Björkudden: Marianne Hyllested
MND årsmöte: Sussie Hägglund, Malin Savander
MND lokalklubbskonferens styrelsens rep.: Susanne Almgren
MND höstkonferens: Susanne Almgren, Eva Forslin

TÄVLINGSSEKTORN
Tävlingssektorn har under året bestått av Margaret Pettersson (sammankallande),
Ingrid Bergkvist och John-Åke Andersson.
Under året som gått har vi arrangerat 6 lydnadstävlingar vilket är samma antal
tävlingar som föregående år, med totalt 80 anmälda ekipage vilket är en minskning från
förra året med 11 ekipage.
Vi har arrangerat 6 bruksprov vilket är samma antal som förra året, med 86 anmälda ekipage
vilket är en minskning med 13 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. Bra jobbat av alla som hjälper till att hitta spårmarker och lägger in/går ut spår
till tävlingarna.
Till årets ”Brukstorp” som det här året också var DM-tävling hade vi totalt 53 anmälningar
fördelat på 37 bruks och 16 lydnadsekipage. Detta är en minskning med 22 ekipage jämfört
med förra året.
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in DM-grenarna rapport och skydd på grund av för få
anmälningar vilket känns lite tråkigt.
Klubbmästerskapet i år arrangerades i samband med lydnadstävlingenden 17 september.
Klubbmästare i år blev Gunilla Andersson med Cukid´s Elfin. Grattis!
Årets sista tävling genomfördes enligt tradition med Halloween-tema.
Sammankallande och Ingrid Bergqvist representerade vid TÄS-delen under årets
lokalklubbskonferens i Sollefteå.
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 suttit som sammankallande i kommittén. Medverkat har även
Ronny Lundahl, Alf Edlund, Åke Sällström och Tobias Lorandsson.
Fastighetskommittén har i år gjort det kommittén är ålagd att göra, såsom
gräsklippning, snöskottning, se över värmen i båda husen m.m.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN
Hundägarutbildningssektorn har under 2011 bestått av Marie Kärfstedt (sammankallande),
Margaret Pettersson, Malin Savander.
Sektorn har under året haft följande aktiviteter.







2 valpkurser samt en påbörjad i december.
3 allmänlydnad 1 kurs.
1 allmänlydnad 2 kurs.
1 Rallylydnad kurs.
En pepp-kurs för instruktörer/hjälpinstruktörer för Åsa
Löfberg
En tävlingsinriktad kurs med Åsa Löfberg

En instruktörsträff har arrangerats under året.
Vi har under året haft 2 möten.
Vi vill tacka alla instruktörer som under året jobbat med kursverksamheten.

MENTAL
Då vi inte har haft någon bana under året har inga mentalprov utförts under året.
Arbete med att hitta ny mark har inletts.
2 mentalfiguranter har uppdaterats under året.

KÖKSKOMMITTÉN
Kökskommittéen har under året bestått av Eva Forslin, sammankallande, och Mari Kärfstedt.
Under året har vi bakat, bakat, bakat och så har vi lagat lite mat, till både kurser och tävlingar,
vår känsla är att det har varit uppskattat. Vi ordnade även en DM-bankett med tre rätters
middag vilken var en trevlig tillställning och mycket uppskattad.
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Västra Medelpads Brukshundklubb ska öka intresset för sin
verksamhet för sina medlemmar och blivande medlemmar för
att klubben ska kunna växa och involvera fler intresserade
personer som i förlängningen ger en livskraftigare klubb.
Dessa mål omfattar såväl ökning av funktionärer,
medlemsökning som ekonomisk stabilitet.
Verksamhetsmål:
2012 Skapa förutsättningar för att lätt kunna anmäla sitt intresse
att hjälpa till.
2012 Öka medlemsantalet med 10 %, ca 12 nya medlemmar från
startvärdet dec 2011
2013 Ha skapat olika mejlgrupper för olika intresseområden
2014 Ha återkommande funktionärsutbildningar
2014 Öka medlemsantalet med 20%, ca 25 nya medlemmar från
startvärdet dec 2011.
2014 Ha skapat underlag för att utbilda tre nya tävlingsledare
och tre nya tävlingssekreterare
2015 Ha skapat underlag för att utbilda fem nya instruktörer
2016 Ha återkommande påfyllnadsutbildningar för de
funktionärer som hjälper till
Känneteckensmål:
2017 Klubben kännetecknas av en god och stabil ekonomi där
klubbens samlade ekonomi i princip kan driva de fasta
kostnaderna under ett år.
Västra Medelpads Brukshundklubb kännetecknas av att vi träffs
och trivs tillsammans.
Viljan att medverka i våra arrangemang är hög.
 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
Arbetsgrupper specifika inom respektive verksamhet där
satsning kan ske på olika områden olika år.
Övergripande ansvarig i styrelsen
Eventuella fler resurspersoner
Kontinuerliga mätningar för att säkerställa startvärdet samt följa
upp de mål som finns.
Nyttan blir att fler medlemmar får vetskap om klubbens
verksamheter och involveras i klubbens gemenskap vilket gör
klubben livskraftigare.

Januari
15
15

söndag
Söndag

Arbetsmöte inför årsmöte. Kl. 14.00
Styrelsemöte kl. 18.00

Söndag
Söndag

Årsmöte. Kl. 14.00
Styrelsemöte
Manusstopp Medlemsblad

Mars
4
17

Söndag
Lördag

Styrelsemöte
Lydnadstävling klass 1-3

April
1

Söndag

Styrelsemöte

Lördag
Söndag
Torsdag

Lydnadstävling klass 1-Elit
Styrelsemöte
Hunden Dag
Manusstopp Medlemsblad

Juni
2
3
10
10
27

Lördag
Söndag
Söndag
Söndag
Onsdag

Spår Lkl-Hkl.
Sök Lkl-Ekl.
Styrelsemöte
Medlemsmöte PREL
Lydnadstävling klass 1-3. Kväll

Juli

SOMMAR

Augusti
3
4
5
12
Sista

Fredag
Lördag
Söndag
Söndag

Lydnadstävling klass 1-Elit, Sök Lkl-Ekl.
Spår Lkl, Ekl
Spår Hkl, Ekl
Styrelsemöte
Manusstopp Medlemsblad

September
1
2
15

Lördag
Söndag
Lördag

Appell sök o spår. Lydnadstävling klass 1-2
Styrelsemöte
Lydnadstävling klass 1-Elit

Oktober
7

Söndag

Styrelsemöte

November
2
4

Fredag
Söndag

Lydnadstävling klass 1-Elit.
Styrelsemöte

December
2
2
9

Söndag
Söndag
Söndag

Styrelsemöte
Medlemsmöte PREL
Manusstopp Medlemsblad

Februari
12
12
Sista

Maj
5
6
17
Sista

