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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 2022 
 
 
 
Sammanfattning av årets verksamhet  
 
Äntligen slapp vi pandemirestriktionerna och livet har återgått till det normala. Vi har 
kunnat ha flera lyckade tävlingar. Agilityn har haft fyra tävlingar med totalt över 800 
startande. Särskilt roligt är att vi haft en rallylydnadstävling igen med över 200 
startande. Vi har fått mycket positiv respons från både tävlande och funktionärer. 
 
Vi har också två nya tävlingssekreterare på gång som blir färdiga 2023. Marianne 
Söderberg och Ann Mårtensson är i stort behov av avlastning.   
 
Antalet kurser är något fler än förra året. Utöver agility, rally och lydnad så är specialsök 
och mantrailing populära. Tyvärr har vi inte haft kurser i spår och sök. Tillgången till 
mark är begränsad. Men våra träningsgrupper i spår och sök är aktiva.  
 
Vi har under året fått två nya instruktörer, Birgitta Zetterberg i valp- och allmänlydnad 
och Jezette Andreasson i agility. Stort grattis! 
 
Klubbens ekonomi är fortsatt god och vi investerade i mycket under året t ex nya 
agilityhinder och rallylydnadsskyltar, ny projektor, vägvisningsskyltar att använda vid 
tävling, grästrimmer mm. Gräsklipparen reparerades för en stor kostnad och agilitytaket 
lagades. Så i år får vi hålla igen lite och istället spara inför flytten. Det lutar fortfarande 
åt Hasslemölla öster om Veberöd men det finns ännu inga beslut i kommunen. 
 
Tack alla ni som får klubbens verksamhet att rulla på, instruktörer, 
träningsgruppsledare, funktionärer vid tävlingar, styrelseledamöter m fl. Tack vare er 
har vi en klubb att alla vara stolta över. 
  
 
Inger Blomqvist 
Ordförande 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under 2022 bestått av: 
 
Inger Blomqvist Ordförande 
Cathrine Wenngren Vice ordförande 
Wendy Mörk  Kassör 
Elisabeth Christensson Sekreterare 
Marianne Söderberg Ledamot 
Jill Nilsson  Ledamot  
Pernilla Sande  Ledamot 
Marie Möller  Suppleant 
Annie Gottfridsson Suppleant  
 
Styrelsen har under år 2022 haft följande möten: 
1 konstituerande styrelsemöte, 10 ordinarie styrelsemöten och 3 medlemsmöten. 
 
/Inger Blomqvist 
 
 
Valberedningen  
 
Valberedningen har under 2022 bestått av: 
 
Anita Andersson  Sammankallande 
Ulrika Grankvist Ordinarie  
Katarina Holst Ordinarie 
 
/Anita Andersson 
 
 
Revisionen  
 
Revisionen har under 2022 bestått av: 
 
Torbjörn Enochson Ordinarie 
Therese Andersson Ordinarie 
Lena Werner  Suppleant 
 
/Torbjörn Enochson 
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Tävlingsutskottet  
Under året 2022 har vi haft följande officiella tävlingar: 
1 Söktävling Lägre och Högre klass med 7 starter. 
1 Lydnadstävling samtliga klasser med 68 starter. 
1 Rallylydnadstävling dubblerad med 204 starter. 
1 officiell Agilitytävling och 3 inofficiella med totalt 830 starter. 
 
Våra tävlingsledare är:  
Ingrid Eriksson, Angelika Karlsson och Astrid Steen. 
Våra tävlingssekreterare är:  
Ann Mårtensson, Marianne Söderberg och Elisabeth Bauer och Viktoria Ekberg. 
Johanna Wurm-Bergström har utbildat sig till tävlingsledare i agility. 
 
Tack till alla som varit funktionärer på tävlingarna! 
 
/Marianne Söderberg 
 
 
Utskottet för hundägarutbildning, HUG 
Under 2022 har vi haft stor efterfrågan på våra kurser. Många skaffade hund under 
pandemin och dessa hundar har nu vuxit från valpstadiet och hundägaren har fått 
intresse för nya hundkurser. För att kunna tillgodose behovet av kurser har vi anlitat 
avtalsinstruktör Jessica Olofsson under året, framför allt i kurser där vi inte själv har 
instruktörer. 
 
I början av året gjorde Birgitta Zetterberg sin examination och är nu färdig SBK instruktör 
i valp- och allmänlydnad. Jezette Andreasson har utbildat sig till agilityinstruktör. Grattis 
till er båda! 
 
Våra instruktörer under året har varit Therese Andersson, Ingrid Eriksson, Camilla Frank, 
Birgitta Zetterberg, Annie Gottfridsson, Maria Hillbertz-Persson, Kenneth Johansson och 
Lena Werner.  
Kursledare har varit Kerstin Ekholm, Marianne Söderberg och Marie Möller. 
Hjälpinstruktörer under året har varit Torbjörn Enochson, Ulrika Granqvist, Jeanette 
Näsman, Marie Svensson och Johanna Wurm-Bergström och Jezette Andreasson. 
 
Vi har haft två instruktörsmöten under året. Då kallar vi instruktörer, hjälpinstruktörer 
och träningsgruppledare och planerar kurser inför kommande säsong. Vi tar även upp 
annat som berör kurser och träningsgrupper. 
 
Våra träningsgrupper träffas varje vecka under vår- och hösttermin och tränar 
tillsammans.  
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Sammanfattning av kurser och träningsgrupper under året 2022. 

Kurs  Antal kurser  Träningsgrupper 

Valp  3  Sök   7 deltag. 
Allmänlydnad 1 6  Spår 15     ”        
Agility nybörjare 1  Lydnad 18     ”       2 grupper 
Agility forts.  2  Rallylydnad 14       ” 
Agility tävling 2  Agility   5       ” 
Rallylydnad nybörjare 2 
Rallylydnad forts. 1 
Tävlingslydnad 2 
Specialsök grund 2 
Specialsök forts.  2 
Ungdomskurs  2 
Lydnad i vardagen 1 
Mantrailing  2 
Skollovskurs ungdom 3 
 
Ett stort Tack till alla instruktörer, hjälpinstruktörer, och träningsgruppledare. Utan er 
hade vi inte kunnat hålla alla dessa kurser och träningsgrupper. 
 
/Malin Ivarsson och Marianne Söderberg 
 
 
Ungdomsverksamhet  
Under 2022 har vi haft 2 kurser för ungdomar 7-25 år med sammanlagt 23 deltagare. 
Ungdomarna träffas vid 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten. Halva kurstiden 
ägnas åt agility och den andra halvan till vardagslydnad, rallylydnad och lite annat kul 
med hund.  
 
Vi har även haft lovaktivitet för barn och unga under påsk-sommar och höstlov. Se 
nedan. 
 
/Kerstin Ekholm och Marianne Söderberg 
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Aktiviteter för barn och unga  
Under året som gått har vi samarbetat med lunds kommun och ”Lov i Lund” vid ett 
flertal tillfällen. Barn och unga har kostnadsfritt fått prova på olika hundaktiviteteter på 
VBK under några timmar under påsk-, sommar- och höstlovet. De har fått prova 
rallylydnad, agility, lydnad och även att lägga spår. Aktiviteterna har varit mycket 
uppskattade! 
 
/Marie Möller 
 
 
Agility  
Inom agilityn hände det massa spännande saker under 2022. Under våren hade vi en 
nybörjarkurs och under hösten höll vi i en fortsättningskurs där vi såg en stor utveckling 
hos ekipagen. Även Gustaf Elgh har under vår och höst kommit hit och hållit kurser för 
ett engagerat och mer erfaret gäng. 
 
Träningsgruppen på tisdagar har fortsatt enligt schema och ungdomskurserna med 
Marianne fortsätter att hitta på en massa kul för våra ungdomar och deras hundar inne 
på agilityplanen. 
 
På tävlingsfronten har vi hel del ekipage som har kommit ut på tävlingsbanorna för 
första gången, en del ekipage som har klassat upp sig och ett ekipage som kvalade till 
SM. 
 
Utöver de tre inofficiella tävlingarna vi anordnade, och som fortsätter att vara mycket 
populära, så höll vi i vår första officiella tävling tillsammans med Staffanstorps 
Hundklubb, och sammanlagt hade vi över 830 st starter under året. Vi har med andra 
ord fått se en massa fin agility, glada förare och ännu gladare hundar ute på våra banor! 
 
Tillsammans med Ystad BK och Sjöbo BK har vi knåpat ihop 6 st träningstävlingar under 
vår och höst; ett samarbete som pågått under flera år och som uppskattas av alla 
inblandade! 
 
Johanna blev utbildad tävlingsledare i agility vilket betyder att vi nu får anordna offciella 
tävlingar på klubben och vi har en inplanerad i slutet på maj. Vi ser så fram emot ännu 
ett agility-fyllt år! 
 
/Johanna Wurm Bergström 
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Rallylydnad  
I träningsgruppen för rallylydnad finns det ett ökat intresse för att utvecklas och 
synas. Vi är 14 förare, några med två hundar, som tränar varje måndag kväll. 
 
Under året har klubben genomfört två nybörjarkurser och en fortsättningskurs.  
 
På tävlingsfronten har vi några nya ekipage som har kommit ut på tävlingsbanan för 
första gången, och gjort detta på med bravur. Flertalet av våra ekipage uppvisar bra 
resultat och är redo för uppklassning.  
  
Under hösten genomfördes äntligen en officiell rallytävling med 204 startande. 
Ett entusiastiskt gäng och ett stort antal sponsorer bidrog till att det blev ett lyckat 
arrangemang. Både funktionärer och tävlande gav oss många positiva kommentarer 
som ”välorganiserat”, ”effektivt”, ”fina priser” och bra kök med fantastisk 
mat. Med detta i ryggsäcken så satsar vi på två tävlingsdagar 2023.  
 
/Katarina Holst och Irene Nilsson 
 
 
Kortkurser i lydnad  
Kortkurs i tävlingslydnad vid 3 tillfällen á 3 timmar vardera där varje deltagare 
individuellt fick coachning inom de områden de önskade utveckla eller lära in nya 
moment, allt ifrån startklass till klass 3. 
 
Kursen bestod av 4 engagerade och vetgiriga förare som samverkade föredömligt med 
sina hundar och sammankomsterna slutfördes och sammanfattades med önskemål om 
fortsatta kurser med liknande upplägg. 
 
/Lena Werner 
 
 
Mantrailing  
Under hösten och vintern 2022/2023 har vi haft en mantrailing kurs på klubben. Ny och 
spännande spårträning på hårda underlag och i stadsmiljöer. Kursen har gått varannan 
vecka lördag eller söndag med träning första gångerna i Veberöd och därefter i Malmö. 
Målet med kursen är att hundarna ska kunna spåra på alla underlag och i alla typer av 
miljöer. En viktig del är och samspelet mellan förare och hund och för föraren att läsa 
hunden och hundens signaler under spårarbetet. Feedback från deltagarna är att det 
varit väldigt givande, lärorikt och väldigt roligt. Vi hoppas på möjlighet att arrangera en 
ny mantrailing kurs till hösten 2023. 
 
/Elisabeth Christensson  
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Kurser med avtalsinstruktör  
Mitt namn är Jessica Olofsson och är avtalsinstruktör i SBK. Jag har haft äran att 1 
allmänlydnadskurser, 2+2 rallylydnadskurser och 2+2 specialsökskurser.  
 
Det har både varit roligt och utvecklande att få träffa både nybörjarekipage och 
fortsättningsekipage i de olika grenarna och att se och få vara med i deras utveckling 
tillsammans med sina hundar  
 
Jessica Olofsson  
 
 
Träningsgrupp spår  
Spårgruppen har varit ute 46 gånger och spårat i Humlamaden, Hemmestorp och 
Snogeholm. Vi har också haft lydnadsträning en gång på klubben. 
 
Vi är 16 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 personsök två gånger i veckan, onsdag och söndag. 
Marker söker vi genom Stiftelsen Skånska Landskap. Vi tränar i stort sätt året runt och 
lägger in uppletande, budföring och platsliggning i skogen. 
 
I april månad höll vi en söktävling. Ambitionen för samtliga är att få komma ut och tävla. 
 
/Inger Jönsson 
 
 
Träningsgrupper lydnad  
Under 2022 har två lydnadsgrupper varit igång i Veberöd på torsdagar. 
 
Utvecklingsgrupp i bruks- och tävlingslydnad.  
Under det gångna året 2022 har gruppen bestått av mellan 9 och 12 ekipage. 
Vårterminen hade vi 20 träningstillfällen, totalt 57 studietimmars träning. Under hösten 
tog gruppen ett gemensamt beslut att pausa all organiserad och regelbunden träning 
tills vidare. 
 
/Berit Sandberg  
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Lydnadsutvecklingsgrupp  
Vi är ca 10 st som träffas torsdag kvällar varje vecka 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. I 
början av 2023 har vi haft möjlighet att träna inomhus i ridhus. Väldigt bra då det är kallt 
och mörkt ute och bra för hundarna att träna i en annan miljö än på bruksplanen. 
 
Det finns mycket hund- och träningskompetens i gruppen. Vi ger varandra feedback när 
vi tränar, hjälps åt och diskuterar om det är något speciellt moment någon har problem 
med. God ton och högt i tak, vi har väldigt trevligt när vi tränar. 
 
/Kenneth Johansson 
 
 
Inofficiell utställning  
Den 25 september hade vi utställning på klubben, inofficiell utställning för alla raser, 
barn med hund och Veberöds vackraste. Med idogt arbete från våra medlemmar fick vi 
ihop 11(!) sponsorer varav en fodersponsor, Essential foods. Väldigt trevligt och 
uppskattat från utställarna. Drygt 200 anmälda varav strax under 200 som kom till start. 
En trevligt och uppskattad utställning med härligt väder och bra försäljning i köket. 
 
/Elisabeth Christensson 
 
 
Försvarsmaktsgruppen  
Vi har haft 2 aktiva Patrullhundsekipage aktiva: Kristina Hansson och Stefan Hassel. Jag 
har blivit godkänt Hundbefäl på Hundtjänstskolan i Marma som drivs av SBK i 
Försvarsmaktens regi. 
 
/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 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  
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Veberöd 2023-02-28 
 
 
 
Inger Blomqvist Ordförande  Cathrine Wenngren Vice ordförande 
 
 
 
Wendy Mörk Kassör  Elisabeth Christensson Sekreterare 
 
 
 
Marianne Söderberg Ledamot Jill Nilsson Ledamot 
 
 
 
Pernilla Sande Ledamot 
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Uppfyllelse av mål 2022 
 
Under 2022 har klubben genomfört alla de aktiviteter som var uppsatta som mål. Därutöver 
har klubben genomfört ytterligare tre tävlingar och fått en ny instruktör i lydnad. 
 
 
Genomförda aktiviteter Genomförda aktiviteter utöver  
 målen 
 

- 1 officiell lydnadstävling alla klasser -   1 officiell rallylydnadstävling 
 

- 1 officiell söktävling lägre och högre 
 

- 1 officiell agilitytävling klass 1 och 2 
 

- 1 inofficiell agilitytävling -   2 inofficiella agilitytävlingar 
   

- Klubbmästerskap i agility 
 

- Inofficiell utställning 
 

- Utställningsträning 
 

- Utökat utbudet av aktiviteter med specialsök 
          och mantrailing 

 
- Fortsatt satsa på ungdomsverksamheten med 

kurser och lovaktiviteter 
 

- Fortutbildning av en agilityinstruktör -   Utbildning av instruktör lydnad 
     valp/allmän 

- Utbildning av två nya tävlingssekreterare 
 

- Utökat medlemsantalet från 420 till 467  -   Var under hösten 2022 uppe i 
     510 

- Aktivitetsbanan på appellplanen är byggd 
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Verksamhetsmål 2023 
 
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 2023 planerar vi nedanstående: 
 

- Behålla antalet kurser av olika slag (ca 30/år) 
 

- Fort- och nyutbildning av agilityinstruktörer 
 

- 1 officiell lydnadstävling alla klasser 
 

- 1 officiell söktävling lägre och högre 
 

- 1 officiell agilitytävling klass 1 och 2 
 

- 1 inofficiell agilitytävling 
 

- Klubbmästerskap i agility 
 

- 2 officiella rallylydnadstävlingar 
 

- Inofficiell utställning 
 

- Utställningsträning 
 

- Arbeta för utbildning av ringsekreterare 
 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
 

- Utöka utbudet av aktiviteter för medlemmarna 
 

- Behålla medlemsantalet (467) 
 

- Utöka aktivitetsbanan på appellplanen 
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Förslag till rambudget för 2023 och preliminär rambudget för 2024

Rambudget 2023 Prel rambudget 2024
Inkomster
Kurser 160 000 160 000
Tävling 60 000 60 000
Utställning 35 000 35 000
Övriga rörelseintäkter 75 000 75 000
Ränta 3 250 3 250

Summa inkomster 333 250 333 250

Kostnader
Kurser 56 000 56 000
Tävlingar 30 000 30 000
Utställning 25 000 25 000
Lokalen 54 400 62 500
Övrigt 85 000 85 000
Avskrivningar 18 815 18 815

Summa kostnader 269 215 277 315

Resultat 64 035 55 935



  2022-11-27 

VALBEREDNINGENS PRELIMINÄRA FÖRSLAG INFÖR 
ÅRSMÖTE 2023 

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

Styrelsen 

Ordförande omval 1 år Inger Blomqvist 

Ledamot omval 2 år Cathrine Wenngren som vice ordförande 

Ledamot nyval 2 år Annie Gottfridsson 

Ledamot nyval 2 år Birgitta Zetterberg 

(Ledamot Wendy Mörk kassör) 

(Ledamot Jill Nilsson) 

(Ledamot Marianne Söderberg) 

Suppleant omval 2 år Marie Möller 

Suppleant fyllnadsval 1 år Inger Jönsson 
 

Revisorer 

Revisor omval 1 år Torbjörn Enochson 

Revisor omval 1 år Therese Andersson 

Revisorssuppleant omval 1 år Lena Werner 
 

Valberedning 

Sammankallande omval 1 år Anita Andersson 

Ordinarie omval 2 år Katarina Holst 

(Ordinarie Ulrika Grankvist)  
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Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse

 Se separata dokument.

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultatmedel, kronor 810 774 disponeras enligt följande:

 Belopp
Vid årets början 648 291
Årets resultat 162 483

Summa 810 774

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2022-01-01- 2021-01-01-

2022-12-31 2021-12-31

Nettoomsättning (kurser, tävlingar mm) 4 499 721 323 704
Övriga rörelseintäkter (medl. avg, bidrag mm) 4 67 280 86 300

567 001 410 004

Rörelsens kostnader
Kostnad för kurser, tävling etc -192 095 -158 158
Övriga externa kostnader -154 694 -88 398
Personalkostnader (arvoden domare m fl) -39 290 -6 500
Avskrivningar -18 815 -18 815

Rörelseresultat 162 107 138 133

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 484 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -108 -49

Resultat efter finansiella poster 162 483 138 084

Resultat före skatt 162 483 138 084

Årets resultat 162 483 138 084
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 267 832 286 647
Inventarier - -

267 832 286 647

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 64 000 16 000

64 000 16 000

Summa anläggningstillgångar 331 832 302 647

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 4 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 4 500 92 525

4 504 92 525

Kassa och bank 480 753 259 351

Summa omsättningstillgångar 485 257 351 876

SUMMA TILLGÅNGAR 817 089 654 523

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 648 291 510 207

648 291 510 207

Fritt eget kapital
Årets resultat 162 483 138 084

162 483 138 084

Summa eget kapital 810 774 648 291

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 575 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 740 5 657

6 315 6 232

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 817 089 654 523
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Byggnader och mark
 2022-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 376 310 354 253
-Nyanskaffningar - 22 057

376 310 376 310

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -89 663 -70 848
-Årets avskrivning enligt plan -18 815 -18 815

-108 478 -89 663

Redovisat värde vid årets slut 267 832 286 647

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

Not 2  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-12-31 2021-12-31
Övriga fordringar 4 504 -
Kursintäkter - 92 525

4 504 92 525

 Beloppet är utbetalt till föreningens konto i januari 2022.

Not 3  Banklån

 Lånet löpte med en amorteringstid om 4 år och slutbetalades under föregående år.

 2022-12-31 2021-12-31
Lån Sparbanken Skåne
Vid årets början - 8 000
Amorterat under året - -8 000

Vid årets slut - -
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Not 4  Intäkternas fördelning
 2022-01-01- 2021-01-01-
 2022-12-31 2021-12-31
Intäkternas fördelning
Kurser 320 449 240 850
Tävlingar 86 845 14 270
Köket 40 002 21 942
Utställning 45 400 41 920
Medlemsavgifter 54 080 61 300
Övriga intäkter (bidrag, sponsorer, lotteri, uthyrning mm) 20 225 29 722

Summa 567 001 410 004






