
 
 

Årsmöte vid Österåkers Brukshundklubb 2022-02-20 

Förslag till dagordning;  

1. Mötets öppnande.  
2. Fastställande av röstlängden.  
3. Val av mötesordförande.  
4.   Styrelsens anmälan om protokollförare. 
5.   Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med  
      mötesordföranden ska justera protokollet.    
6.   Beslut om närvaro- och yttranderätt  
7.   Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
8.   Fastställande av dagordningen.  
9.   Genomgång av;  

a. Styrelsens 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.  

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.   
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende;  

a. mål,  

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget 
för det närmast följande verksamhetsåret,  

c. medlemsavgift 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 styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant.  
17. Val av valberedning.   

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15-17.  

19. Mötets avslutande.  

 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen 
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 



Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen

Vid årsmötet 2021 valdes:
Ordförande: Helena Jansson, nyval
Vice ordförande: Annica Rinal,do kvarstår 1 år
Sekreterare: Carina Forsberg, fyllnadsval 1 år
Ledamot: Helene Lius, nyval 2 år
Suppleant 1: Caroline Hübenette, omval 2 år
Suppleant 2: Sofia Söderqvist, nyval 1 år

Kassör: Extern kassaförvaltare, Bengt Karlsson. 
Ordförande är kontaktperson med kassaförvaltaren.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten, samt ett årsmöte. Därutöver har 
några icke protokollförda kontakter tagits. Medlemsantalet var 2021-12-31 426 stycken, 
vilket är en ökning med 10 medlemmar från föregående år. En städdag har anordnats och 
Hundens dag i samarbete med Studiefrämjandet.

HUS

HUS-året 2021 har inte heller varit ett vanligt år men vi har med Coronaanpassning och 

lättnader av pandemirestriktioner under sommar och höst ändå lyckats hålla igång 

kursverksamheten under året. Efterfrågan på valpkurser har varit fortsatt hög även om inte 

som år 2020. Vi har under året haft 4 valpkurser, ändå mer än ett ”vanligt” år. Vi har haft fyra

allmänlydnadskurser, också det fler än vanligt, och ett flertal lydnadskurser (startklass). En 

Hoopersinstruktör har utbildats och Hoopershinderpark inköpts. Våren 2022 kommer 

kursverksamheten igång. Vi har haft en instruktörsträff för klubbens alla instruktörer med 

Hoopers-prova-på, gemensam lunch och en utbildning i Förstahjälpen för hund.

Agility

Pga Corona pandemin blev det ett annorlunda år med restriktioner

Sektorn har genomfört totalt 3 st agilitykurser, 1 st grund 1, 1 st grund 2 och 1 st tävlingskurs

Sektorn har arrangerat 2 officiella tävlingar, 1 st klass 1 och 1 st klass 2.

Sektorn har genomfört tävlingar enligt plan



Sommarcupen ägde rum vid 4 tillfällen. 

9 privatlektioner i agility under maj-juni

Övriga aktiviteter:

1 hinderfixardag

1 prova agility på Hundens dag.

Tävlingsledarutbildning uppskjuten till 2022

Nya nummerskyltar, tunnlar och tunnelsäckar har köpts in.

Många färdiga banor byggdes upp under hela året vid privatlektioner, kurser och av flitiga 

agilitymedlemmar. Banskisserna lades ut i Österåkers BK agility så att alla medlemmar kunde

ta del av dessa och träna banor på klubben.

Agilitysektorn styrs framför allt genom sektorsmöten. Diskussioner mellan möten hanteras i 

facebook gruppen ”Vår Agility”. Lisa Randbäck är kontaktperson för agilityn via hemsidan. 

Dessutom har Funktionärspoängtävling pågått under hela 2021

Drag

Dragsektionen jobbar för att samla de medlemmar som är intresserade av drag och bidra till 

att sporten växer. Fokus för sektionen är Drag samt hälsa och välmående för såväl hundar 

som förare. Främsta kommunikationskanal är FB Gruppen samt ÖBK’s hemsida. 

25 ÖBK-medlemmar Registrerade hos Svenska Draghundsportförbundet innehar grönt kort

Roslagsdraget - ställdes in 2021 pga Corona. 

Utbildning - ingen kursverksamhet pga Corona



Patrullhund

Det har pga coronapandemin inte genomförts någon patrullhundsutbildning under 2021.

Stuga/Mark

Klubbstugan har fått nytt lås under året och vi har delat ut nycklar till detta. Den lilla trappan 
vid ytterdörren är utbytt. Belysningen vid planerna har krånglat tidvis, men ska sedan en tid 
fungera felfritt. Toaletterna är en fortsatt sorglig historia, men de har i alla fall fått kodlås för 
att förhindra att obehöriga kommer åt dem. Gräsklipparen är numera klubbens egen, då 
leasingavtalet avslutats och maskinen köpts ut. Myrorna som bosatt sig i stallet är satta under
bevakning och myrmedel införskaffat.

Rallylydnad

Den nystartade rallylydnadssektorn skulle ha kört igång sin verksamhet med buller och bång i
form av ett tioårsjubileum för sporten som en officiell tävlingsgren. På grund av pandemin 
och restriktionerna vågade vi inte satsa på ett så stort arrangemang, utan det blev en trevlig 
liten träningstävling för klubbmedlemmarna istället.

På kurssidan har vi genomfört två kurser i nybörjarklass samt en i fortsättningsklass och 
glädjande nog fyllt platserna snabbt vid alla tillfällen.

IGP/Skydd

Skyddsektorn tillsattes under hösten 2021 på uppmaning av styrelsen för att öka förståelsen 
av att följa SBKs regler av Skyddsträning samt ansökan av skyddslicenser.
Skyddssektorns sammankallande är Camilla Berg som även sitter i distriktets 
skyddslicensgrupp. Camilla har stor erfarenhet av skyddsträning och har även behörighet att 
skriva under skyddslicensansökan.



Kök

På grund av pandemin har köket inte haft öppet för försäljning då i stort sett allt varit inställt.

Agilityn har hunnit med en tävling (2 dagar) och då har köket hjälpt till med funktionärsmat 

och även haft försäljning.

Köket har hjälpt till att ordna fika under en aktivitetsdag som klubben ordnade.

Lydnad

Lydnadssektorn bildades under december 2021 av Annica Rinaldo och Sofia Söderqvist som 

sektoransvariga.



Verksamhetsplan 2022

Styrelse

Det övergripande målet för Brukshundklubben finns inskrivet i stadgarna och innefattar att

- sprida kunskap om hund
- arbeta för friska och funktionsdugliga hundar
-  ha hundar i människans tjänst
- öka vår kunskap om hund
- vara en aktiv brukshundklubb, arbeta för ett aktivt hundliv och aktiva medlemmar

Styrelsens uppsatta mål är att

- hålla minst åtta protokollförda möten
- inbjuda till tre medlemsmöten av vilka årsmötet ska vara ett
- anordna föreläsning/ar
- verka för god hundhållning i kommunen
- arbeta för att engagera fler medlemmar i klubbens verksamhet
- utöka medlemsantalet
- hålla valp-, allmänlydnads- och kortkurser
- hålla hemsida och kalender uppdaterade
- anordna KM i lydnad, rallylydnad, agility och nosework

HUS

Vi hoppas kunna hålla två instruktörsträffar/möten under året om inte IRL så på Zoom. Målet

är att kunna erbjuda främst valpkurser, allmänlydnadskurser och lydnadskurser och i den 

mån intresse finns från våra medlemmar även andra kurser som t.ex. spårkurser. Vi kommer 

att starta upp Hooperskurser under våren. Vi hoppas kunna få igång temapromenaderna 

igen och kunna anordna prova-på-kvällar under vår och höst. Vi håller tummar och tassar för

ett lite mer ”normalt” år 2022. Sektorn kommer under våren att behöva en ny 

sektorsansvarig då nuvarande pga tidsbrist ”kliver av”.

Agility

Under året planeras ordinarie kurser samt eventuellt kortare temakurser.
Kurserna bestäms vid instruktörsmöte. Ev kan extern instruktör tas in för temakurs.



Officiell tävling klass 1 och 3 är planerad att genomföras under sommaren (troligen första 
helgen i juli). Sommarcupen kommer genomföras under fyra kvällar juni-augusti. Ev kan 
någon mer officiell tävling bli av under hösten.

Tävlingsledarutbildning planerad tidig vår där minst två från ÖBK kommer delta.

Övrigt; Hinderfixardag under våren. Funktionärspoäng räknas under året.

Agilitysektorn styrs framför allt genom sektorsmöten. Diskussioner mellan mötena hanteras i
facebook gruppen ”Vår agility”. Lisa Randbäck är kontaktperson för agilityn via hemsidan.

Drag

Sektorn har som mål att hålla 4 planeringsmöten under verksamhetsåret 2022. Verka för att 

fler får möjlighet att ta instruktörsutbildning i Grönt kort i samarbete med 

dragsportförbundet. Vi planerar för att även 2022 arrangera Roslagsdraget och kommer 

löpande att stödja medlemmar som vill ansöka om tävlingslicens. Sektorn kommer att 

arrangera Sund med Hund, i de olika nivåerna. Vi kommer även hålla utbildning i första 

hjälpen hund, grönt kort kurs och enstaka tillfällen med Yoga för hund. Vi kommer verka för 

fler öppna träningstillfällen vilket varit problematiskt då vi är få aktiva i sektorn.

Rallylydnad

Vi hoppas i år kunna anordna en stor tävling för att fira rallylydnadens elvaårsjubileum med 
hopp om att inget virus ska sätta käppar i hjulen. Detta äger rum sista juni-första juli, 
mestadels nattetid. Samtliga klasser och festlig stämning!

Vi tänker ha minst en kurs vardera på nybörjar- respektive fortsättningsnivå. Om önskemål 
finnes kan vi bjuda in en extern instruktör för klubbens ekipage för extra fortbildning, även 
på högre nivå. Dessutom ska vi uppmuntra till fortsatta gemensamma träningar på klubben 
samt anordna träningstävlingar av lättsam karaktär.

IGP/Skydd

Under 2022 kommer det att utlysas ett skyddsmöte där vi går igenom SBKs stadgar angående
skyddsträning/skyddslicens mm.
Under hösten 2022 planeras en skyddshelg med möjlighet att prova på samtliga 
skyddsgrenar inom SBKs verksamhet.



Patrullhund

Prova på patrullhund

En heldag för intresserade att få en inblick vad man får göra som patrullhundsekipage i 

Hemvärnet och stationsvis med egen hund får prova på dressyrmomenten som ingår i 

patrullhundsutbildningen.

Preliminärt en helgdag under hösten 2022.

Lydnad

Sektorn har som mål att under verksamhetsåret:

- anordna minst en tävlingslydnadskurs i startklass och en i lydnadsklass 1

- bjuda in en extern instruktör för klubbens tävlingsekipage

- starta upp en träningsgrupp i tävlingslydnad

- anordna minst fyra träningstävlingar

Stuga/Mark

Belysningen vid våra planer ska ses över, då vissa strålkastare inte lyser i rätt riktning och 
offerter ska tas in för att byta ut hela systemet. Toalettbekymret hoppas vi kunna lösa i 
samarbete med ÖHU. Byggnaderna på klubbens område behöver ses över och i synnerhet 
taken.

Kök

Köket planerar för att ha serveringen öppen vid klubbens aktiviteter under året, samt att 

servera funktionärsmat utifrån behov. Om tid finns kan servering även erbjudas vid 

uthyrning av stuga/kök/planer. Om budget finns skulle köket önska renovera ”stallet” för att 

kunna använda den lokalen till servering under tävlingar.



Rambudget 2022

 Sektor  Intäkt  Utgift  Utfall 

 Agility       70 000,00           64 000,00           6 000,00 

 Kök          7 000,00             5 900,00           1 100,00 

 ÖBK       80 000,00           90 000,00 -       10 000,00 

 Stuga/Mark          1 000,00           25 000,00 -       24 000,00 

 RUS                      -                           -                          -   -     

 TÄS                      -                           -                          -   

 HUS       96 000,00           76 000,00         20 000,00 

 Lydnad       19 000,00             9 900,00           9 100,00 

 Draghund       23 500,00             7 400,00         16 100,00 

 Rallylydnad       34 000,00           18 400,00         15 600,00 

 IGP                      -               1 000,00 -         1 000,00 

 Patrullhund          1 000,00             1 000,00                        -   

Totalt; 331 500,00   298 600,00       32 900,00       

TÄS RUS och vilande under 2022
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Valberedningens förslag till styrelse i Österåkers BK 2022. 

 

 

Ordförande: Helena Jansson Omval 1 år 

Vice ordförande: Annica Rinaldo Omval 2 år 

Sekreterare: Carina Forsberg Omval 2 år 

Kassör:  Marie-Louise Scanlan  Nyval 1år 

Ledamot:  Sofia Söderqvist  Nyval 2 år 

Suppleant:  Pauline Lindström  Nyval 1 år 

 

Ledamot:  Helene Lius  1 år kvar av mandatperioden 

Suppleant:  Caroline Hübinette 1 år kvar av mandatperioden 

 

 

Revisorer:   Johnny Linell Tillfrågad, ej svar ännu 

  Elisabet Tångring Tillfrågad, ej svar ännu 

Revisorssuppleant: Katarina Nyman Omval 1 år 

 

Valberedningen har bestått av:  

Rosie Dahle sammankallande tackar nej till omval 2022 

Tomas Hult    1 år kvar 

Maria Hellström   


