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Östersunds Brukshundklubb
Föreningens namn:
Affärsnamn:
Besöksadress:
Postadress:
Org.nr:
Räkenskapsår:
Förening:
Verksamhet:

Östersunds Brukshundklubb
ÖBHK, nedan även kallad klubben
Lugnvik, Östersund, Sverige
Bledäng 205, 845 93 Fåker
893202–2950
Kalenderår 1 januari – 31 december
Ej momspliktig
Östersund brukshundklubb erbjuder utbildningar för alla,
oberoende av förkunskap och ambitionsnivå. De som vill tävla
och mentalbeskriva sin hund kan göra det här och också de som
vill träna, umgås och bara ha kul.
Hemsida:
www.osdhund.se
Föreningens ägare:
Medlemmarna. Vid årsskiftet 206 stycken
Styrelseordförande:
Lena Oskarsson
Kassör:
Mia Peterson och Ewa Nilsson
Sekreterare:
Kerstin Ramberg
Bankförbindelser:
Swedbank
Bankgiro: 271–5555
App Swish. Telefonnummer: 123 047 45 69
Utbildningshandläggare: Studiefrämjandet Östersund
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Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängden
Val av mötesordförande
Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
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 revisorssuppleanter 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, www.sbkmellannorrland.org.
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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Verksamhetsberättelser för ÖBHK 2018
Verksamhetsberättelse Styrelse
Styrelsen för Östersunds Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse
för år 2018.
Styrelse
Namn
Lena Oskarsson
Sofia Hedblom
Mia Peterson
Ewa Nilsson
Kerstin Ramberg
Peter Grevsten
Gunilla Åsberg-Godén
Jonas Mattsson
Berit P Strindlund
Rebecka Nilsson
Ebba Grevsten

Funktion
Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot/kassör
Ledamot/kassör
Ledamot/sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant/avgått
Suppleant
Adjungerad Hundungdom

Valberedning
Namn
Lotta Könberg
Anneli Jeppsson
Birgitta Forsberg

Funktion
Sammankallande (1 år)
(2år)
(2år)

Genomförd verksamhet 2018
Styrelsen har representerat klubben på distriktsnivå genom att Lena Oskarsson deltog på
distriktets årsmöte på Hallstaberget i Sollefteå samt på SBK:s kongress i maj på Arlanda i
samband med SBK:s 100årsjubileum.
Styrelsen har genomfört elva (11) styrelsemöten, varav två var rena beslutsmöten, tre
medlemsmöten, en inspirationsdag samt ett årsmöte.
Mål och måluppfyllelse
Möten. Styrelsens mål var att genomföra sju styrelsemöten varav elva blev genomförda.
Fyra medlemsmöten varav tre blev genomförda. Ett årsmöte genomfördes 25 februari
2018 och av de två planerade sektormötena genomfördes ett i och med inspirationsdagen
17 november 2018. Det var en givande dag för de medlemmar som deltog denna dag.
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Fortsätta skapa förutsättningar för en aktivare ungdomsverksamhet. Östersund
Hundungdom har startat under 2018 och vi har haft Ebba Grevsten som kontaktperson i
styrelsen.
Utbilda två allmänlydnadsinstruktörer. Malin Karlsson och Sofia Hedblom blev klara under
våren 2018.
Utbilda minst två tävlingssekreterare. Målet blev inte uppfyllt.
Arbeta för att teckna fler sponsoravtal. Vi har aktualiserat sponsoravtalet men inte aktivt
skaffat nya sponsorer.
Hjälpa sektorerna att skapa årsplaneringar för sina sektorverksamheter. En inspirationsdag där sektorerna bjöds in i bland annat detta syfte genomfördes i november 2018.

Verksamhetsberättelse HUS
Sektorns sammansättning
Namn
Sofia Hedblom
Malin Karlsson

Funktion

Mål och måluppfyllelse
HUS hade ambitionen att genomföra ett antal grundläggande utbildningar under våren och
hösten vilket vi också lyckades göra.
Vi är glada för vårt bidrag till klubbens aktiviteter och vill tacka de instruktörer som gjort
detta möjligt. De instruktörer som genomfört kurser i år är: Titti, Ewa, Maria, Helen och
Kristina.
Typ av kurs
Valp
Allmänlydnad
Rallylydnad
Förbered. el tävling el brukslydnad
Spår och Sök
instruktörsutbildning
Summa

Planerade
3
2
0
1
2
1
9

Genomförda
5
2
2
2
2
1
14

Vi fick två nya instruktörer på klubben Malin Karlsson och Sofia Hedblom som genomförde
allmänlydnadsinstruktörsutbildningen.
Under hundens vecka v.37 var det föreläsning om rallylydnad. Vi har haft hit två externa
instruktörer under året. Emelie Söderberg (Bruksviljan) som höll i en kurs i brukslydnad och
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lydnad. Samt Monika Henriksson som hade en föreläsning i hundmöten, en kurs för
kompetensutveckling för våra instruktörer samt en brukslydnadskurs.

Verksamhetsberättelse Mondioring
Mondioring är inte en egen sektor i klubben, men en satsning har initierats och stöttas av
klubbens styrelse varför det känns relevant att lyfta detta område i denna handling.
Bakgrund
I syfte att bidra till Östersund Brukshundsklubb fortsatta utveckling och attraktivitet hos
nuvarande och blivande medlemmar, startades under 2018 en satsning på Mondioring i
klubbens regi.
Ett underlag till styrelsebeslut togs fram och styrelsen beslutade att ställa sig positiva till
satsningen. Beslutet innebär att kurserna kommer att arrangeras, marknadsföras och
genomföras på klubben och i klubbens regi. Under de månader som krävs kommer
träningshall att hyras. Rebecka Nordenman ansvarar för att planera och genomföra
satsningen och samtliga kurser. Satsningen kommer att pågå från december 2018 till och
med november 2019.
ÖBHK garanterar en ersättning om maximalt 10 000 kronor för att täcka kostnader om
intäkterna inte skulle täcka kostnaderna. Denna garanti gäller under hela satsningen. För
att skapa långsiktighet och säkerställa en seriös satsning ska utvärdering göras när hela
satsningen är genomförd. Styrelsens beslut finns i protokoll från mötet 180806.
Målsättningen är att kunna erbjuda klubbens medlemmar åhörarplatser till rabatterat pris i
syfte att öka intresset och kunskapen om Mondioring som träning- och tävlingsgren.
Mondioring ingår numera i Svenska Brukshundsklubben sedan godkännande efter
genomförd provperiod på två år.
Rebecka Nordenman är initiativtagare till satsningen som tog sin början efter en
uppskattad Mondioringhelg med UG representanten och figuranten Jesper Borgryd som
genomfördes på klubben i juni. Inför kursen juni byggdes två av de tre hinder som används
i Mondioring. Utöver det inköptes material och tillbehör för att kunna bygga upp en
tävlingsmässig plan. Flera medlemmar bidrog också med föremål och material. Under
helgen sponsrades klubben med kaffe från Jobmeal.
Genomförande
Satsningen omfattar sju helger, lördag till söndag samt någon eller några föreläsningar
tillsammans med figuranten Jesper Borgryd. Kurserna är öppen för alla medlemmar i någon
brukshundklubb. För att träna skydds delarna krävs tränings- alternativt tävlingslicens.
Kurserna marknadsförs via klubbens hemsida, och Facebook, via olika Mondioring sidor på
Facebook samt via delning, främst via Facebook.
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Status januari 2019
Ett av sju kurstillfällen är genomförda, nästa tillfälle är i februari. Kursen i december blev
glädjande nog fullbokad i princip samtidigt som den släpptes och åtta deltagare med hund
och flera åhörare deltog. Kursen genomfördes i Dillehundhall vilket passade väldigt bra
med tanke på Mondioring och de tillbehör som används. Temat var ”Semester”. Även
kursen i februari är fulltecknad och genomförs även den i Dillehundhall.
Till kurserna i april, maj, juni, september och november är i dagsläget fem ekipage anmälda
och anmälningsavgiften betald. Av dessa är fyra ekipage klubbens egna, och ett ekipage
bosatt i Stockholm.
Marknadsföring av de kommande kurserna kommer att göras inom kort. I april kommer
även en föreläsning att erbjudas till såväl kursdeltagare som övriga intresserade.

Verksamhetsberättelse TÄS
Sektorns sammansättning
Namn
Birgitta Forsberg
Lena Oskarsson
Anna-Maria Jansson
Carolin Larsson Larsson

Funktion
Sammankallande
Bruks
Lydnad

Mål och måluppfyllelse
I tabellen nedan syns hur många startande klubbens tävlingar samlade och vad
nettoinkomsten blev i startavgifter minus stambokföringsavgifter. Här finns dock inte
övriga kostnader inräknade så som domare, resor, priser mm. Resultatet för året landade
på plus 2 407 kr mot en budgeterad vinst på 1 770 kr.Totalt sett har klubbens tävlingar
samlat 35 lydnad en ökning med två, 21 bruks, minskning med fem samt 54 rallylydnad en
ökning med fem. Vilket totalt innebär en ökning med 110 starter under året.
Även i år har vi haft träningstävlingar med skott. Under våren planerade Täs tillfällena och
under hösten överläts ansvaret till de som ville ta i det.
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2018
5 maj
6 maj
1 juni
kväll
2 juni
3 juni
8 sep
KM
6 okt

Tävlingar
Lydnad S, 1, 2, 3
Rally N, F, A, M x 2
Appell Spår
Appell Sök
Spår Elitklass
Spår Lägreklass
Lydnad S, 1, 2, 3,

Starter
13 starter. Inte kl. 2
54 starter
Inställd för få anmälda

Intäkt anmälningsavgift nto
2 190 kr
4 500 kr
Färre än tre anmälda

9 starter
4 starter
22 starter. Inte kl. 2

2 700 kr
1 200 kr
3 360 kr

Sök Lägreklass,
Högreklass och
Elitklass

8 starter

2 400 kr

110 starter

16 350 kr

Totalt

Utbildningar
Målet för 2018 var att utbilda fler funktionärer. Malin Karlsson har utbildat sig till
Tävlingsledare inom Bruks och auktoriserats som detta. Vi har pratat om en
tävlingsledarutbildning i lydnad men det är fortfarande på projektstadiet.
Representation och årspriser
Årspriser för årets agilityhund, årets brukshund, årets lydnadshund, årets rallylydnadshund,
årets Rookie samt flitpriser till alla grenar är aktuella för prisutdelning på årsmötet 2019.
Övrigt
Tävlingssektor önskar ett stort grattis till alla er som nått era mål under året, oavsett om
det gäller tävlingsresultat eller träningsresultat. Vi önskar också lycka till för er som inte
nådde målen. Huvudsaken vi träffs och trivs tillsammans.

Verksamhetsberättelse RUS-M
Sektorns sammansättning
Namn
Jonas Mattsson
Kristina Tajani

Funktion
Sammankallande

Mål och måluppfyllelse
Målet var att genomföra fyra MH men bara två har genomförts. Anledningen var att det
har varit svårt att få fram funktionärer aktuella datum.
Kristina Tajani genomförde utbildning till mentalbeskrivare och blev klar under sommaren
2018.
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Verksamhetsberättelse Agility
Sektorns sammansättning
Namn
Amanda Mörch
Augusta Hagelqvist
Felicia Forsberg
Marita Speijer
Mikkel Mörch

Funktion
Instruktör, webbansvarig
Instruktör

Mål och måluppfyllelse
Under året genomfördes en valp-/grundfärdigheter-kurs. Det annonserades för en
nybörjarkurs men den ställdes in på grund av för få anmälda.
Under året utbildades två tävlingsledare, Marita Speijer och Mikkel Mörch. Det anordnades
i samband med auktoriseringen av dessa två inofficiella tävlingar. Den officiella tävlingen
Storsjöhoppet anordnades tillsammans med Brunflo BHK 11-12/8 på Hårkmovallen vid Lits
camping.
Hinderstöden fixades till att vara regelrätta med hjälp av PR-plast. Inga slalombågar eller
kedja till A-hindret införskaffades. Gamla gungbrädan och balansbommen såldes.
Inget schema för gemensamma träningar eller lathund för träning utformades. Däremot
hölls gemensamma träningar under sommaren.
Övrig verksamhet
Det genomfördes en kort-kurs och agilityuppvisning under Västgård game fair.

Verksamhetsberättelse Drag
Inga mål var uppsatta för 2018 och ingen verksamhet är genomförd.

Verksamhetsberättelse Tjänstehund
Sektorns sammansättning
Namn

Funktion

Jerry Danielsson
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Genomförd verksamhet 2018:
Jerry certifierade Inez under hösten 2018 och är numera godkänd patrullhund. Ingen övrig
verksamhet har förekommit.

Verksamhetsberättelse Hundungdom
Sektorns sammansättning
Namn

Funktion

Ebba Grevsten
Mål och måluppfyllelse
Målet under året har varit att knyta Östersunds Hundungdom till ÖBHK. Östersunds
Hundungdom har under året haft några möten i ÖBHKs klubbstuga men styrelsen har ännu
inte utformat ett skriftligt kontrakt utan ungdomarna har ett muntligt löfte om att nyttja
klubbstuga och planer efter behov. Styrelsen har även bett Östersunds Hundungdom att
komma in med önskemål på verksamhet och budgetera för det. Det fanns en budget för
2018 på 5000kr som är outnyttjad.

Verksamhetsberättelse Kök
Sektorns sammansättning
Namn
Lena Oskarsson
Ulla-Britt Eliasson

Funktion
Ansvarig för inköp

Genomförd verksamhet
Köket har varit bemannat under de tävlingar som har genomförts. Köket har regelbundet
fyllts på med dricka, chokladbitar, kaffe, pålägg, konditorbitar mm under året.

Verksamhetsberättelse Mark och fastighet
Sektorns sammansättning
Namn
Vakant
Håkan Nilsson
Jonas Mattsson

Funktion
Sammankallande
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Genomförd verksamhet
Klubben har under året fokuserat på att få ner kostnader och har därför valt att inte arbeta
med att ta fram något kostnadsförslag för belysning på övre plan.
Inga arbeten har gjorts med vattnet i år och därmed går inte värmekabeln hela vägen
igenom till brunnen. Vi beslutade på ett medlemsmöte att stänga av vattnet i tid och inte
vänta tills det har frusit, vilket gjordes på städdagen i höstas.
Gräsklippning har skötts av olika medlemmar under året. Snöskottning sköter Håkan
Nilsson vid behov. Traktorn har haft bekymmer med att den tappar bränsle och behöver
luftas innan start. Mekaniker från Lantmännen Maskin har varit och tittat på traktorn och
konstaterat att en packning behöver bytas i insprutningspumpen och att matarpumpen
behöver bytas. Klubben betalar för materialet.
Under året har två städningar genomförts. En på våren och en på hösten.

Verksamhetsberättelse Sponsring
Mål och måluppfyllelse
Målet var att behålla befintliga sponsorer och att försöka hitta nya. Målet har inte
uppfyllts. Klubbens tanke om att visa upp våra sponsorer, som bland annat går via vår
hemsida, har varit svår att upprätthålla. Dels svårigheter att hitta ansvariga till att
uppdatera hemsidan och dels då hemsidan tyvärr kraschade under hösten vilket medförde
att styrelsen valde bort målet om nya sponsorer. Styrelsen har under hösten 2018
uppdaterat sponsoravtalet.
Styrelsen vill passa på att tacka de sponsorer som har stöttat klubben under året. Särskilt
tack till Attest, Hundkrut, JOBmeal, Lars Strindlund, Beijer byggmaterial och Lantmännen.

Resultat och ekonomiska rapporter
Se bilaga 1 och 2.

Revisionsberättelse 2018
Läses upp och lämnas ut på årsmötet.
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Årsberättelse
Inscannat dokument.
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Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan Styrelse
Styrelse
Namn

Funktion
Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot/kassör
Ledamot/sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen planerar att genomföra
•
•

Sju styrelsemöten
Fyra medlemsmöten
• Ett årsmöte
• Två sektormöten
Östersunds brukshundklubb 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.
Förslag till mål för verksamhetsåret 2019
•

•
•
•
•
•
•

En aktiv styrelse och aktiva sektorer. Samarbete och avstämning med respektive sektor
två gånger per år samt hjälpas åt att göra ett årshjul för respektive sektor. Styrelsen
ska aktivt synliggöra de olika aktiviteterna för medlemmarna.
En aktiv ungdomsverksamhet, Hundungdom.
Träningsplaner i bra skick.
Tillgänglig och fungerande klubbstuga.
Varierat tränings- och kursutbud.
Tävlingar i olika grenar under säsongen.
Inkluderande attityd. Styrelsen ska arbeta med att ta fram information för medlemmar
om vad man har tillgång till på klubben och t ex var man får rasta sin hund.

Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.
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Verksamhetsplan HUS
Förslag på sektormedlemmar
Namn
Titti Godén
Malin Karlsson
Ewa Nilsson
Helen Hörnquist

Funktion

Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan Mondioring
Förslag framåt och önskemål 2019
Mondioring är en gren inom SBK som man tror kommer att växa, i och med att det nu även
är en officiell gren inom SBK. ÖBHK är i dagsläget den enda brukshundklubben i Sverige
som så öppet och generöst erbjuder möjlighet till att träna Mondioring. Det är något vi
verkligen ska vara stolt över och framhålla i vår marknadsföring och beskrivning av
klubben. Hos oss kan man både få träna med figurant, ingå i en träningsgrupp, ha tillgång
till attiraljer och föremål för att duka en träningsplan inklusive två av de specialhinder som
finns i Mondioring. För att bli fullständiga och för att kunna arrangera tävlingar framåt,
ställer Mondioring reglerna krav på att planen ska vara inhägnad. Vi behöver även ett
höjdhinder, som liknar brukshindret men skiljer sig i höjd och möjlighet att riva.
Som ett led i klubbens utveckling föreslår vi därför att klubben ser över möjligheterna att
inhägna hela den övreplanen, men ett antal olika ingångar. Fördelarna med detta skulle
dels vara att öka säkerheten vid allmän hundträning och olika kurser, och vi skulle minska
risken för oönskade hundmöten och öka kvalitén i träningen. Vad gäller Mondioring skulle
det möjliggöra för klubben att arrangera tävlingar.
Ett regelrätt hopphinder kommer att byggas under 2019 och förhoppningen är att någon av
klubbens medlemmar kan bygga detta hinder med det material som finns idag.
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.
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Verksamhetsplan TÄS
Förslag på sektormedlemmar
Namn
Lena Oskarsson
Carolin Larsson Larsson
Anna-Maria Jansson

Funktion

Verksamhetsplan 2019
Under 2019 är följande tävlingar ansökta och beviljade:
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-24

Lydnad S, 1, 2, 3
Rally N, F, A, M x 2
Appell Spår, Sök Kv

2019-05-25
2019-05-26
2019-09-07
2019-09-08
2019-10-05

Spår Lägreklass
Spår Högreklass
Lydnad S, 1,2,3 KM
Rally N, F, A, M x 2
Sök, Lkl, Hkl, Ekl Spår Hkl

2019-10-06

Spår Lkl

Efter utvärdering av säsongen 2018 framkom att det fanns önskemål och förslag om fler
tävlingar. Som årsplanen visar har vi sökt fyra tävlingshelger, tre lördag-söndag, en fredagsöndag. Detta för att prova om våra funktionärer kan tänka sig hellre att hjälpa till en helg,
istället för flera tillfällen under säsongen. Tanken är också att en tävlingshelg samlar fler
tävlande och möjligheten att trivas tillsammans också ökar. Vi får utvärdera denna ökning
av tävlingar efter säsongen.
Förutom att genomföra vårt tävlingsprogram kommer sektorn under 2019 undersöka hur
många aspiranter som kan finnas innan eventuell utbildning startas. Vid vår inventering av
behov har vi kunnat konstatera att behovet är mycket stort. Detta gäller både
auktoriserade funktionärer som icke auktoriserade.
Vi kommer också att se över möjligheten att öka antalet tävlingsekipage samt behålla de
aktiva.
Målsättning
Tävlingssektorn har under 2016 – 2020 som mål att:
• Inventera behov av funktionärer på kort och lång sikt (2016)
• Inventera tillgång på aspiranter på kort och lång sikt (2016 – 2018)
• Utbilda en bruksdomare (2016 - 17) Klart!
• Göra en långsiktig plan för tävlingsverksamheten, dess funktionärsbehov och dess
organisering. (2019)
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•

Genomföra funktionärsutbildningar (2017-2020)

Verksamhetsplan 2020
Verksamheten under 2019 följer ungefär samma stråk som under 2018. Med det menas
funktionärsanskaffning, genomförande av tävlingar, sökande av nya tävlingar.
Ovanstående målsättningar ska arbetas vidare med och fullföljas för mål som finns under
2020. Nya målsättningar tillkommer eventuellt.
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan RUS-Mental
Målsättningen har varit att dels tillhandahålla Mentalbeskrivningar (MH) för klubbens
tävlingsekipage, tjänstehundar och som avelsredskap och dels genom att informera och
fortbilda om mentalbeskrivningens funktion samt hundars mentalitet. För att kunna
utveckla RUS-mental under de kommande åren behöver vi styrelsens och medlemmarnas
stöd och engagemang.
Målsättning
Inga mål eller aktiviteter planeras för 2019. Sektorn föreslås vara vilande under 2019.

Verksamhetsplan Agility
Förslag sektormedlemmar
Namn
Marita Speijer
Felicia Forsberg

Funktion

Målsättning
Målet är att genomföra minst en nybörjarkurs.
Den officiella tävlingen Storsjöhoppet tillsammans med Brunflo BHK planeras till 10-11/8
Nya slalombågar planeras att köpas in. En längre kedja till det gamla A-hindret behöver
köpas för att kunna sänka ner den mer.

Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.
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Verksamhetsplan Drag
Målsättning
Inga mål eller aktiviteter planeras för 2019. Sektorn föreslås vilande under 2019.

Verksamhetsplan Tjänstehund
Förslag på sektormedlemmar
Namn
Jerry Danielsson

Funktion
Sammankallande

Målsättning
En kurshelg i spårutveckling med Maggan Fredholm är under planering.
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan Hundungdom
Förslag på sektormedlemmar
Namn

Funktion

Peter Grevsten
Målsättning
Hundungdom är fortsatt under uppbyggnad. Föreslår att sektorn fortsätter att undersöka
möjligheterna att utöka samarbete med Östersunds hundungdom och erbjuda dessa
ekonomiskt stöd för sin verksamhet, under förutsättning att dessa presenterar en
aktivitetsplan.
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan Kök
I dagsläget saknas förslag till sektormedlemmar.
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Målsättning
Målet är att ha köket öppet vid tävlingar, mentalbeskrivningar, prova på dagar samt
klubbens olika tillställningar.
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan Mark och fastighet
Förslag på sektormedlemmar
Namn
Lena Oskarsson
Håkan Nilsson

Funktion
Sammankallande

Målsättning
• Sköta appellplanerna
• Jämna till nedre plan
• Undersöka kostnad för att kunna ha rinnande vatten året runt
• Undersöka vad belysning på övre appellplan kan kosta
• hålla traktor och gräsklippare i gott skick
Budget
Se gemensam budget 2019, bilaga 3.

Verksamhetsplan Sponsring
I dagsläget saknas förslag på sektormedlemmar.
Målsättning
Hitta personer som är beredda att driva sektor Sponsring.
Se över vad klubben har att erbjuda våra sponsorer för att sedan kunna teckna
sponsoravtal. Förslag finns att skapa riktade sponsringsupplägg för att öka attraktiviteten
och möjligheten till sponsring. Till exempel: sponsor vid en viss tävling, vid en särskild
aktivitet, material inköp vid fastighetsinvesteringar/förbättringar.

Gemensam Budget 2019 Östersunds brukshundklubb
Se bilaga 3.
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Valberedningens förslag
Förtroendepost
Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Suppleant 1
Suppleant 2
Revisor
Revisor
Rev supp 1
Rev supp 2

2019

Valberedning

Agneta Hjelm
Kerstin Ramberg
Mia Peterson
Ewa Nilsson kas
Gunilla Åsberg Godén
Peter Grevsten
Jerry Danielsson
Björn Andersson

1 år
2 år
1 år kvar
2 år
2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år fyllnadsval
2 år

Anna Maria Jansson
Christel Östlund

Omval 1 år
Omval 1 år

Rebecka Nordenman
Titti Godén

S.k. 1 år
1 år fyllnadsval
Nyval 2 år
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Årsagenda 2019-2020
På www.osdhund.se under meny datum hittar du klubbens alla planerade aktiviteter. Detta
är klubbens officiella kalender. Hundutbildningar pågår löpande under året. Anmäl dig till
ÖBHKs kurser på http://www.osdhund.se/kurser
ÖBHKs planerade tävlingar under 2019
4 maj, Lydnad Start, 1, 2, 3
5 maj, Rallylydnad N F A M x 2
24 maj, Spår och Sök Appell klass. Kväll.
25 maj, Spår Lägre klass.
26 maj, Spår Högre klass.
7 sept, Lydnad Start, 1, 2, 3. Klubbmästerskap
8 sept, Rally, N F A M x 2
5 okt, Sök Lägre, Högre, Elit
6 okt, Spår Lägre klass.
Övriga sammankomster 2019-2020
Distriktets årsmöte mars 2019. Styrelsen medverkar
Städdagar 2019: söndag 28 april samt lördag 19 oktober
Utöver det kommer styrelsen att planera in sina möten och medlemsmöten. Datum
kommer att publiceras på hemsida samt facebook.
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