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1. Mötets öppnande.  
2. Fastställande av röstlängden. 
3. Val av mötesordförande. 
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna. 
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Fastställande av dagordningen. 
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. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
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 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem, 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 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13. 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
22. 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. 
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Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2021 
 
Sammanfattning av årets verksamhet 
 
Det blev ännu ett år med coronapandemin men vår verksamhet har fortsatt som vanligt. 
Vi har under 2021 haft fler kurser än 2020, totalt 28 st. Antalet träningsgrupper har som 
vanligt varit 10 st. Trots pandemin hade vi en mycket uppskattad inofficiell utställning i 
september och en väl genomförd lydnadstävling i november. Tack alla som hjälpte till! 
 
Vårt medlemsantal har ökat till ca 420 vilket nog beror på att många valde att skaffa 
hund under pandemin. Vi har haft många valpkurser. I början av året fick vi två nya 
instruktörer men vi har även anlitat avtalsinstruktör för att kunna ordna nästan alla 
efterfrågade kurser. Läs mer om det under ”HUGutskottet”. 
 
Vi kunde på grund av pandemin inte ha något årsmöte under 2021 men vi lyckades få till 
två medlemsmöten, ett kombinerat med grillfest i augusti och ett med en julfest i 
december. Kändes som att de var uppskattade.  
 
Det var enligt Svenska brukshundklubben OK att hoppa över årsmötet ett år under 
förutsättning att ett, av revisorerna godkänt, bokslut togs fram. Utöver det togs även 
alla andra årsmöteshandlingar för 2020 fram. De finns på hemsidan. 
 
Bo Zetterström lämnade styrelsen i mars, tack Bosse för din insats i styrelsen! Eftersom 
vi inte hade något årsmöte kunde vi inte välja in någon ny i styrelsen men Pernilla Sande 
gick in som adjungerad. Det är vi i styrelsen tacksamma för. Pernilla ställer alltid upp när 
det behövs och har redan gjort mycket för klubben. 
 
Ekonomin är fortsatt god och vi har nu valt att placera en del av våra besparingar för att 
få lite avkastning på pengarna. Hittills har det gått bra. Som ni vet behöver vi kapital när 
vi ska flytta vår anläggning, sannolikt sommaren 2025. Det kan bli senare om kommunen 
förlänger vårt bygglov men det finns ännu inga tecken på det. Det finns ännu inga beslut 
i kommunen men det lutar åt att vi får nytt arrende någonstans på Hasslemölla strax 
öster om Veberöd. Vi jobbar för det. 
 
Under sommaren fick vi tak över del av terrassen. Lars Andersson och Bo Zetterström la 
ner ett stort arbete med att sätta upp taket. Dessförinnan och efter uppsättning var det 
många som hjälpte till med att måla allt trä.  Stort och hjärtligt tack framförallt till Lars 
och Bo men även till er andra som hjälpte till! 
 
Inger Blomqvist 
Ordförande 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2021 bestått av: 
 
Inger Blomqvist Ordförande 
Cathrine Wenngren Vice ordförande 
Wendy Mörk  Kassör 
Elisabeth Christensson Sekreterare 
Marianne Söderberg Ledamot 
Jill Nilsson  Ledamot 
Bo Zetterström Ledamot (Avgick i mars) 
Pernilla Sande  Adjungerande 
Marie Möller  Suppleant 
Kenneth Johansson Suppleant  
 
Styrelsen har under år 2021 haft följande möten: 
1 konstituerande styrelsemöte, 10 ordinarie styrelsemöten och 2 medlemsmöten. 
 
/Inger Blomqvist 
 
 
Valberedningen  
 
Valberedningen har under 2021 bestått av: 
 
Anita Andersson  Sammankallande 
Katarina Holst Ordinarie 
Marie Svensson Suppleant 
 
/Anita Andersson 
 
 
Revisionen  
 
Revisionen har under 2021 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Johan Haglund Ordinarie 
Lena Werner  Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
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Tävlingsutskottet 
Under tävlingsåret 2021 har vi bara haft en officiell tävling. Det var en lydnadstävling alla 
klasser i november. Till den tävlingen hade vi 89 starter. 
Vi hade en träningstävling lydnad alla klasser i juli månad med 30 tävlande. 
Tack till alla som var funktionärer på dessa tävlingar. 
 
På grund av pandemin fick vi ställa in en söktävling och en agilitytävling. 
 
Våra tävlingsledare är:  
Ingrid Eriksson, Angelika Karlsson, Chaterine Kolander, Astrid Steen och Fredrik Lövgren. 
Våra tävlingssekreterare är: Ann Mårtensson, Marianne Söderberg och Elisabeth Bauer. 
Vi gratulerar Chaterine Kolander som blivit bruksdomare. 
 
Nu hoppas vi på ett bättre tävlingsår 2022 och att pandemin släpper taget. 
 
/Marianne Söderberg 
 
 
HUGutskottet 
Vi har haft stor efterfrågan på våra kurser även 2021. Pandemin har inte släppt greppet 
under året så många har fortsatt arbeta hemifrån. Ett passande tillfälle att skaffa hund 
och gå hundkurser. 
 
För att kunna tillgodose behovet av kurser har vi anlitat avtalsinstruktör Jessica Olofsson 
under året. 
 
I början av året gjorde Annie Gottfridsson och Bo Zetterström sin examination och blev 
färdiga SBK instruktörer. Grattis båda, ni är så välkomna som instruktörer. 
 
Hjälpinstruktörer under året har varit Birgitta Zetterberg som nu går SBK 
instruktörsutbildning. 
 
Marie Svensson och Jezette Andreasson har varit hjälpinstruktörer i agilityn. 
 
Vårt samarbeta med Studiefrämjandet fungera bra. 
 
 
Sammanfattning av kurser för året 2021. 
Vi har under året haft 28 kurser varav 15 på våren och 13 på hösten. 
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Kurs  Antal kurser 
Valp  7 
Unghundskurs 1 
Allmänlydnad 1 4 
Allmänlydnad 2 1 
Agility nyb.  2 
Agility forts.  1 
Agility tävlingskurs 2 
Rallylydnad nyb. 2 
Rallylydnad forts. 1 
Ungdomskurs 3 
Startklass  3 
Aktivitetskurs 1 
 
Träningsgrupper 
Våra träningsgrupper träffas en gång i veckan under vår- och hösttermin. Vissa grupper 
tränar hela året. I dessa grupper har vi många tävlingsekipage. 
 
Träningsgrupper Antal deltagare 
Agility 2 st  17 
Rallylydnad 2 st 20 
Lydnad 2 st 17 
Sökgrupp 1 st   9 
Spårgrupp 2 st 18 
Spec.sök kong 1 st   5 
 
Ett stort Tack till alla instruktörer, träningsgruppledare och hjälpare. Utan er hade vi inte 
kunnat hålla så många kurser och träningsgrupper. 
 
/ Malin Ivarsson och Marianne Söderberg 
 
Ungdomsverksamhet 
Under 2021 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7-25 år med sammanlagt 24 deltagare. 
Ungdomarna träffas vid 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten. Halva kurstiden 
ägnas åt agility och den andra tiden till lite vardagslydnad, rallylydnad och annat kul med 
hund. Alla deltagare fick göra 2021 års hundborgarmärke. 
 
Vi hade en sommarkurs 3 förmiddagar för barn 7-15 år. Där fick barnen även vara i 
skogen på aktivitetspromenad och prova på godisspår. Där deltog 11 st. 
 
/Kerstin Ekholm, Marie Möller och Marianne Söderberg 
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Agility 
Trots corona-pandemi så har vi kunnat genomföra en hel del aktiviteter under året.   
Vi har genomfört en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i agility. Marianne och Kerstin 
har dessutom haft igång ungdomsverksamheten som vanligt där agility står högt upp på 
önskelistan hos deltagarna. Även ungdomarnas tredagars sommarkurs innehöll agility 
vilket brukar vara ett uppskattat inslag. 
  
Vi har under året lyckats genomföra fyra träningstävlingar tillsammans med Ystad och 
Simrishamn. Där tog Marita Borglin hem pokalen som bästa L/XL hund och Marie 
Svensson tog en hedrande andraplats med Wilma i XS/S-klassen. Stort grattis till er! 
  
Claes Andersson var även under 2021 på klubben både under vår och höst och höll i 
agilitykurs för de mer erfarna ekipagen. 6 gånger under våren och 6 gånger under 
hösten byggdes det upp utmanande banor på klubben som satte samtliga ekipages 
färdigheter på prov. 
   
Vi har dessutom haft en hel del ekipage ute på tävlingsbanorna under året, både 
officiella- och inofficiella tävlingar. 
   
Nu laddar vi inför ett nytt år med förhoppningsvis möjlighet att anordna både inofficiella 
och officiella agilitytävlingar på klubben.  
 
/Cathrine Wenngren 
 
 
Rallylydnad 
Klubben har haft tre träningsgrupper under våren som minskade till två under hösten 
eftersom vi slog ihop de två grupperna på måndagarna. Anledningen var att det ibland 
kom lite färre på grund av pandemin. På måndagarna var vi under hösten14 st totalt och 
på torsdagarna var de 5 st. 
 
Några tävlar redan och flera är på väg ut på tävlingsbanorna. Vi hade därför några 
träningstävlingar på torsdagarna. 
 
/Katarina Holst 
 
 
Kortkurser i tävlingslydnad  
Vi har haft två kortkurser under 2021 med ca 5 deltagare i varje. Den ena var på fem 
sammankomster där vi tränade de lydnadsmoment som ingår i startklassen. Den andra 
var endast en sammankomst och då tränade vi balans, styrka och kordination. 
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Kurstillfällena fungerade utmärkt och deltagarna var mycket nöjda. Alltid lika roligt att 
möta så engagerade och duktiga ekipage som vill vidareutveckla sina kunskaper inom 
respektive område. 
 
/Lena Werner 
 
 
Träningsgrupp spår 
Spårgruppen har varit ute 48 gånger och spårat i Fulltofta, Humlamaden, Hemmestorp 
och Snogeholm. 
 
Vi är 18 ekipage uppdelade på två grupper som är ute och har trevligt i skog och mark 
med spårning, lydnad och grillning. 
 
/Anita Andersson 
 
 
Träningsgrupp sök 
Vi är en träningsgrupp som tränar sök på söndagar och onsdagar. Marker söker vi 
genom Stiftelsen Skånska Landskap. 
 
Vi tränar i stort sätt året runt. Lägger in uppletande, budföring och platsliggning i 
skogen. 
På grund av corona blev det inga helgläger, vilket vi själv anordnar, inte heller några 
söktävlingar. 
 
Ambitionen för samtliga är att få komma ut och tävla. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper lydnad 
Under 2021 har två lydnadsgrupper varit igång i Veberöd på torsdagar. 
 
Utvecklingsgrupp i bruks- och lydnads lydnad. 
Under 2021 har gruppen bestått av mellan 7 och 10 ekipage. Under året har vi haft 30 
träningstillfällen, antalet träningstimmar ca 75.  
 
Antalet tävlingar har begränsats på grund av pandemin. 
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Vårt mål är att vara 10-12 ekipage i gruppen. Vi hoppas komma ut och tävla under 2022 
och få ett kvitto på hur vi utvecklats under våra träningar. 
 
/Berit Sandberg 
 
 
Lydnadsutvecklingsgrupp 
Vi träffas varje vecka på torsdag kvällar och tränar olika lydnadsmoment inom lydnad 
och brukslydnad.  Vi har även ”specialtema” vilket kan vara specialsök, spår, sök eller 
andra grenar som vi tycker är intressanta och roliga att prova på. (Spår och sök blir då en 
lördag eller söndag istället för torsdagkvällen). Minst en träningstävling per termin läggs 
in i planen som vi gör gemensamt i början av terminen. 
 
Det finns mycket hund- och träningskompetens i gruppen. Vi försöker att hela tiden ge 
feedback till varandra när vi tränar och hjälps åt och diskuterar om det är något speciellt 
moment någon har problem med. God och prestigelös ton och högt i tak, vi har väldigt 
trevligt när vi tränar. 
 
/Kenneth Johansson 
 
 
Inofficiell utställning 
Söndagen den 26 september hölls en inofficiell utställning för alla raser på klubben med 
klasser valp, vuxen och veteran. Utöver ordinarie klasser arrangerades också ”Barn med 
hund” och ”Veberöds vackraste” för medlemmar i klubben. Tre domare dömde 
klasserna de var Bengt-Åke Bogren, Nina Jonzon och Sofie Lundqvist. 
 
Intresset för utställningen var väldigt stort, många utställare som bara haft möjlighet att 
delta i digitala bedömningar och nu verkligen var sugna på att delta i en ”riktig” 
utställning. 
 
För att följa rådande riktlinjer för pandemin byggdes ringar med en yttre ring för att 
hålla avstånd mellan publik och handler vilket uppskattades av utställarna. Munskydd 
rekommenderades vid visning av hund på begäran av domarna.  
 
Allt fungerade väl och vi kunde genomföra en trevlig utställning med positiv feedback 
både från domare och utställare. Ett stort tack till alla funktionärer i klubben. 
 
/Elisabeth Christensson 
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Försvarsmaktsgruppen 
Vi har haft 2 ekipage aktiva: Kristina Hansson och Stefan Hassel. 
 
Patrik Andersson har blivit godkänd Patrullhunds instruktör SBK samt Försvarsmakts 
instruktör via Friv org. 
 
/Patrik Andersson 
 
 
Markutskottet 
Marker till Sök och Spår träningsgrupperna söks via Stiftelsen Skånska 
Landskap samt hos några privata markägare. Tillgången till marker har 
varit svår eftersom det gallras mycket i skogarna och vi är många 
klubbar som ska dela på markerna.  
 
Skånska Landskap tar ut ett arvode för att vi ska få ansöka om markerna, och det står 
klubben för! 
 
/Inger Jönsson 
 
 
 
Veberöd 2022-04-06 
 
 
 
Inger Blomqvist Ordförande  Cathrine Wenngren Vice Ordförande 
 
 
 
Wendy Mörk Kassör  Elisabeth Christensson Sekreterare 
 
 
 
Marianne Söderberg Ledamot Jill Nilsson Ledamot 
 
 
 
Bo Zetterström Ledamot 
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Verksamhetsmål 2022 
 
 
Övergripande mål 
 
Vår övergripande målsättning är att aktivera ungdomar och tävlingsekipage, liksom att 
utbilda hund och hundägare. 
 
Vi eftersträvar att ha välutbildade instruktörer och tävlingsledare samt övriga 
funktionärer. Vi planerar för nyutbildning men även för kompletterande utbildning. 
 
 
Aktiviteter för att nå målen 
 
Under 2022 planerar vi nedanstående: 
 

- 1 officiell lydnadstävling alla klasser 
 

- 1 officiell söktävling lägre och högre 
 

- 1 officiell agilitytävling 
 

- 1 inofficiell agilitytävling 
 

- Klubbmästerskap i agility 
 

- Inofficiell utställning 
 
- Utställningsträning 
 
- Utöka utbudet av aktiviteter för medlemmarna 
 
- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
  
- Fort- och nyutbildning av agilityinstruktörer 

 
- Arbeta för utbildning av tävlingssekreterare 

 
- Behålla medlemsantalet (420) 
 
- Aktivitetsbana på appellplanen 
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Uppfyllelse av mål 2021 
 
 
 
Genomförda aktiviteter 
 

- 1 lydnadstävling alla klasser 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

- Utbildning av, inte bara en utan två, Sbk-instruktörer 
 

- Inte bara behållit utan utökat medlemsantalet till 420 medlemmar 
 

- Byggt tak över terrassen 
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Förslag till rambudget för 2022 och preliminär rambudget för 2023 
 
 

Rambudget 2022 Prel. rambudget för 2023 
 
Inkomster 
 
Kurser  160 000  160 000 
Tävling    30 000    30 000 
Utställning    30 000    30 000 
Övriga rörelseintäkter   95 000    95 000 
 
Summa inkomster 315 000  315 000 
 
Kostnader 
 
Kurser    56 000    56 000 
Tävlingar    20 000    20 000 
Utställning    25 000    25 000 
Lokalen    48 200    48 200 
Övrigt    85 000    85 000 
Avskrivningar   20 000    20 000 
 
Summa kostnader 254 200  254 200 
 
Resultat    60 800    60 800 
 
Amorteringar 
 
Banklån              0              0 





Årsbokslut för

Veberöds Brukshundklubb
845002-6995

 

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning: Sida

Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse  1
Resultaträkning  2
Balansräkning  3
Noter  4
Noter till resultaträkning  5



Veberöds Brukshundklubb  1(5)

845002-6995

Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse

 Se separata dokument.

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultatmedel, kronor 648 291 disponeras enligt följande:

 Belopp
Vid årets början 510 207
Årets resultat 138 084

Summa 648 291

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning (kurser, tävlingar mm) 4 323 704 221 795
Övriga rörelseintäkter (medl. avg, bidrag mm) 4 86 300 68 950

410 004 290 745

Rörelsens kostnader
Kostnad för kurser, tävling etc -158 158 -81 247
Övriga externa kostnader -88 398 -81 194
Personalkostnader -6 500 -4 200
Avskrivningar -18 815 -23 716

Rörelseresultat 138 133 100 388

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -49 -1 616

Resultat efter finansiella poster 138 084 98 772

Resultat före skatt 138 084 98 772

Årets resultat 138 084 98 772
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 286 647 283 405
Inventarier - -

286 647 283 405

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 000 -

16 000 -

Summa anläggningstillgångar 302 647 283 405

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 92 525 79 950

92 525 79 950

Kassa och bank 259 351 162 177

Summa omsättningstillgångar 351 876 242 127

SUMMA TILLGÅNGAR 654 523 525 532

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 510 207 411 436

510 207 411 436

Fritt eget kapital
Årets resultat 138 084 98 772

138 084 98 772

Summa eget kapital 648 291 510 208

Långfristiga skulder
Banklån 3 - 8 000

- 8 000

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 575 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 657 6 749

6 232 7 324

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 654 523 525 532
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 354 253 354 253
-Nyanskaffningar 22 057 -

376 310 354 253

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -70 848 -53 136
-Årets avskrivning enligt plan -18 815 -17 712

-89 663 -70 848

Redovisat värde vid årets slut 286 647 283 405

 Klubbstugan skrivs från och med 2017 av med 5% per år.

Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Bidrag från Studiefrämjandet - 14 000
Kursintäkter 92 525 65 950

92 525 79 950

 Beloppet är utbetalt till föreningens konto i januari 2022.

Not 3  Banklån

 Lånet löper med en amorteringstid om 4 år.

 2021-12-31 2020-12-31
Lån Sparbanken Skåne
Vid årets början 8 000 56 000
Amorterat under året -8 000 -48 000

Vid årets slut - 8 000
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Not 4  Intäkternas fördelning
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Intäkternas fördelning
Kurser 240 850 196 250
Tävlingar 14 270 2 500
Köket 21 942 7 040
Utställning 41 920 -
Medlemsavgifter 61 300 49 950
Övriga intäkter (bidrag, sponsorer, lotteri, uthyrning mm) 29 722 35 005

Summa 410 004 290 745



  21 november 2021 

 

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2022 

Namn inom parentes har ett år kvar och väljs inte i år. 

 

Styrelse 

Ordförande omval 1 år Inger Blomqvist 

Ledamot omval 2 år Wendy Mörk som kassör 

Ledamot omval 2 år Jill Nilsson 

Ledamot omval 2 år Marianne Söderberg 

Ledamot fyllnadsval 1 år Pernilla Sande (Efter Bo Zetterström) 

(Ledamot 1 år kvar Cathrine Wenngren, vice ordf.) 

(Ledamot 1 år kvar Elisabeth Christensson, sekreterare)  

Suppleant 2 nyval Annie Gottfridsson 2 år 

(Suppleant 1, 1 år kvar Marie Möller) 

 

Revisorer 

Revisor omval 1 år Torbjörn Enochson 

Revisor nyval 1 år Therese Andersson 

Revisorsuppleant omval 1 år Lena Werner 

 

Valberedning 

Sammankallande omval 1 år Anita Andersson 

(Ordinarie 1 år kvar Katarina Holst) 

Ordinarie nyval 2 år Ulrika Grankvist 
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