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 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.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål
b. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs.
lokalklubbavgift för:
- ordinarie medlem samt familjemedlem
c. ekonomisk ersättning till styrelsen
d) utbildningsplan för år 2020
e) kursavgifter för år 2020
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
a/
ordförande i styrelsen
b/
ordinarie ledamöter i styrelsen (4 st )
c/
suppleanter i styrelsen (2 st)
d/
ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsfullmäktige eller uppdrag till
styrelsen att utse dessa
e/
Hundägarutbildningsansvarig
f/
Bruks-och lydnadsansvarig
g/
PR/Info ansvarig
h/
Stugvärdinna och inköpsansvarig
i/
Ansvarig för uthyrning av klubbstugan
j/
Val av webbkassör
16. Val av revisor och revisorsuppleant 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 p13.
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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅSELE BHK, VERKSAMHETSÅRET 2019
ALLMÄN ÖVERSIKT
Under året har klubben presenterat en ny verksamhet, tävlingar i Nose work, vilket visade sig
vara en stor framgång både deltagarmässigt och ur ekonomisk synpunkt.
Klubbstugans inventarier har några år på nacken. Därför har bl.a. de gamla radiatorerna bytts
ut till nya fräscha vilket vi hoppas ska visa sig på el-fakturorna.
En ny spis har installerats och två bokhyllor har köpts in samt nya utemöbler.
Styrelsen har även köpt in ett så kallat partytält som ska användas vid olika aktiviteter.
Klubbens instruktörer har hållit i ett stort antal kurser och kurskalendern har varit fulltecknad
vissa månader.
Bekymret med avsaknad av utbildade funktionärer främst tävlingsledare kvarstår dock.
Arbetet med att hitta en inomhuslokal för utbildning och träning har fortsatt under året. Tyvärr
har detta inte ännu givit något resultat.
EKONOMI
Försäljningen av bingo-lotter fortsätter .
Tack vare det stora antalet kurser som anordnats under året har klubben fått in en ansenlig
summa och ett stort tack går till de instruktörer som gjort detta möjligt.
Klubbstugan har varit uthyrd vid ett tillfälle.
Klubben har under året skaffat ett swishkonto vilket underlättar vid försäljning.
I övrigt hänvisar styrelsen till kassörens rapport.
MEDLEMSANTAL OCH AVGIFT
Vid verksamhetsårets slut uppgick BHK:s medlemstal till 95 medlemmar, dvs en ökning med
11 medlemmar. 13 ungdomsmedlemmar finns för närvarande i klubbens medlemsmatrikel.
Samtliga är medlemmar i Sveriges hundungdom och har med andra ord valt Åsele BHK som
specialklubb.
Medlemsavgiften har uppgått till 550 kr/helbetalande och 100 kr/familjemedlem.
Vid senaste årsmötet beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad år 2020, dvs. 150
kr i lokal avgift och 100 kr för familjemedlem.
Förbundet har ännu inte aviserat om någon höjning inför år 2021.
Ungdomsmedlemsavgiften tillfaller Sveriges Hundungdom.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ordinarie ledamöter:

Barbro Axelsson
Ingemar Lindberg
tjänsteköp från Scherdins Finance Group AB
Ulla Norrman
Carmita Edström
Malin Vestman

Suppleanter:

Lisa Olofsson
Jessica Olofsson

Hedersmedlem:

Irma Malmbo

MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN
Under året har 1 årsmöte, 7 styrelsemöten samt två medlemsmöten hållits.
Medlemsmötet i december avslutades med julgröt och ett uppskattat julklappslotteri.
ANSVARIGA
Revisor:
Suppleant:
Valberedning:

Petra Danielsson
Anette Ahlqvist
vakant
vakant
Hundägarutbildning:
Barbro Axelsson
Bruks-och lydnad:
Ulla Norrman
PR/Info :
Barbro Axelsson
Stugfogde:
Ingemar Lindberg
Inköpsansvarig:
Barbro Axelsson
Ansvarig för uthyrning: Ulla Norrman
Materielansvarig:
Ingemar Lindberg
Aktivitetsgrupp:
Monika Otto
Lise-Lott Olofsson

HUNDÄGARUTBILDNING
Utskottet för hundägarutbildning har genomfört ett omfattande utbildningsprogram 2019 med
många kurser och deltagare. Kurserna sker i samarbete med Studiefrämjandet.
Öppet Hus onsdagar under augusti och september månad, mellan kl 18.00 – 20.00. En
stugvärd har fixat fika så det har varit möjligt att köpa kaffe, dricka m.m. Det har varit
uppskattat av hundägare.
Ung med hund har träff var 14:e dag. Det är ett gäng ungdomar mellan 7-15 år som har med
sig sin hund, och en ledare aktiverar/utbildar dem med olika aktiviteter under en timme, som
avslutas med fika. Väldigt roligt och uppskattat.
Vardagslydnadskurs med 11 st hundägare med hund träffades två ggr/vecka, där de fick
träna grundläggande vardagslydnad med Anette som instruktör.

Valpkurs med 10 st valpägare med valp. Träff två ggr/vecka med Barbro som instruktör.
Träning av kontakt, inkallning, social samvaro och ledarskapsövningar.
Rallylydnadskurs med 6 deltagare med Jeanette som instruktör. De träffades en gång/vecka
med intensiv träning bl a för tävling. Flera deltagare har tävlat och lyckats väldigt bra.
Nosework nybörjarkurs med 6 deltagare med Eva som instruktör. De har jobbat med att hitta
doften eukalyptus i olika miljöer som inomhussök, behållarsök, fordonssök och utomhussök. Vi
ser fram emot att se er alla på tävlingsbanan. Några av deltagarna har tävlat och lyckats bra.
Hundägarutbildningssektorn vill slutligen uttrycka sin glädje över att så många har valt att
utbilda sig via Brukshundklubben i Åsele, där vi har gedigen kunskap om hund som vi med
glädje förmedlar till alla hundägare
Alla hundägare har även ett stort ansvar för sin egen hundhållning i dagens samhälle. Därför
är det mycket viktigt att alla hundägare har kunskap om sin hund och en bra grundlydnad för
att bl.a. undvika olyckor.
Ett jättestort TACK till det goda samarbetet med Studiefrämjandet.
Klubben blir servad och bemött på ett mycket bra sätt i samband med våra kurser/aktiviteter.
Utb.ansvarig Barbro Axelsson

PROV OCH TÄVLING
Det har under året genomförts två tävlingar i lydnad samt ett prov i appellspår.
Appellspåret i maj samt Lydnadstävlingen i juni ställdes in då inga anmälningar inkom.
Marknadsskallet genomfördes med 12 tävlande.
Den planerade appellspårtävlingen i augusti genomfördes med 10 deltagare.
Lydnadstävlingen i september lockade 9 tävlande.
I Nose work har 3 doftprov genomförts samt 3 tävlingar. Tävlingen i juli omfattade NW 1 TSM
och den i augusti NW 1 och 2, TSM. Antalet anmälda för samtliga tävlingar uppgick till 75 st
med några återbud i sista stund.
Klubben har även arrangerat en träningstävling i Nose work vilket blev mycket uppskattat.
En tävlingssekreterare i Nose work har utbildats.

UNGDOMSVERKSAMHET
Ungdomsverksamheten har fortsatt under året. Från och med hösten har ungdomar 7-25 år
träffats varannan måndag och det har varit olika teman vid varje träff. Ca 8-10 ungdomar har
deltagit varje gång och styrelsen avser att fortsätta arbetet kommande år. Klubben har nu 13
ungdomsmedlemmar som förhoppningsvis stannar kvar och så småningom ingår i Åsele
BHK:s verksamhet.
PR/INFO
ÅBHK:s nyhetsblad har meilats ut till klubbens medlemmar via Medlem online 3 ggr under
året.
Informationsblad ang. klubbens verksamhet har utdelats vid alla kurser.

På grund av att leverantören av klubbens hemsida har upphört med sin verksamhet har
styrelsen tecknat nytt avtal med Nortgrid AB, Magnus Hedberg. Hemsidan är i bruk från och
med 1 januari och ska nu uppdateras och fyllas med innehåll.
Klubben finns även representerad på Facebook.

ÖVRIG VERKSAMHET
I mars månad arrangerade Vuxenskolan en föreläsning om hunden i arkeologins tjänst och
föreläsningen ägde rum i klubbstugan med stor publik.
OMBUD TILL DISTRIKTETS MÖTEN
Klubbens fanns inte representerad vid distriktets fullmäktige i Luleå i mars och inte heller vid
sektorkonferensen i november.
SLUTORD
Styrelsen vill till slut rikta ett stort och varmt tack till alla som på något sätt bidragit till vår
verksamhet och till de medlemmar som arbetat i föreningen.
Ett speciellt tack riktas till Kultur och Fritidskontoret samt till vårt studieförbund
Studiefrämjandet för ett mycket gott samarbete under verksamhetsåret.
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INFORMATION OM PLANERADE AKTIVITETER I SYFTE ATT NÅ FASTSTÄLLDA MÅL år 2020

Klubbens övergripande mål
Åsele Brukshundklubb skall verka för att främja hundsporten genom att:
o
o
o
o
o

Vi ska vara en aktiv organisation
Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska ha friska och sunda hundar
Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska öka vår kunskap om hund

Styrelsen
Möten
 Under verksamhetsåret ska klubben inbjuda till tre medlemsmöten.
 Styrelsen ska samlas till minst sex styrelsesammanträden.
 Verka för att de vakanta platserna i valberedningen besätts under året.
Ungdomsarbete
 Verka för att styrelsens arbete fortsätter med aktiviteter riktade till ungdomar.
 Målet är att få en aktivare ungdomsverksamhet som kan genomföra egna aktiviteter på
ungdomars villkor men med stöttning från vuxna.
Tävling
 Under år 2020 ska två appellspårtävlingar genomföras samt tävlingar i rallylydnad och
nosework.
 Verka för att utbilda fler tävlingsfunktionärer.
 Klubbens tävlingssvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga sektorkonferens.
Hundägarutbildning
 Verka för att det av årsmötet föreslagna utbudet av kurser kan genomföras.
 Verka för att övriga utbildningsönskemål från medlemmar kan genomföras utifrån de
instruktörsresurser som finns tillgängliga.
 Verka för att utbilda och vidareutbilda instruktörer och övriga funktionärer
 Klubbens utbildningsansvarige ska ges tillfälle att delta i distriktets årliga
sektorkonferens.

PR;Info
 Klubbens hemsida skall uppdateras regelbundet och fungera som informationskälla
för klubbens medlemmar.
 Verka för att informationsbroschyren uppdateras och finns tillgänglig vid kurser,
utbildningar etc.

Ekonomi
 Verka för att förstärkning av klubbkassan sker genom att fortsätta med försäljning
av bingolotter och uppmana medlemmar att abonnera på lotter i klubbens namn.
 Verka för att försäljning av fika samt mat under klubbens aktiviteter kan ske .
 Verka för att aktivt arbeta med förstärkning av ekonomin så att klubbens
anläggning kan hållas i gott skick och vara till nytta för klubbens medlemmar.

VALBEREDNINGSUNDERLAG VERKSAMHETSÅRET 2020
UPPDRAG

LEDAMOT

1 år kvar

I tur
att

Till förfogande

I STYRELSE OCH

NAMN

av
mandat

avgå

för omval

KOMMITTEÈR

perioden

Ja

X

Förslag

Nej

Ordförande

Barbro Axelsson

Omval 1 år

Vice Ordförande

Lisa Olofsson

Nyval 2 år

Kassaförvaltare

Scherdins
Finance

Klubben köper
tjänsten

Group AB
Webbkassör

Barbro Axelsson

Omval 2 år

Sekreterare

Ulla Norrman

Omval 2 år

Ordinarie ledamöter Malin Vestman
i styrelsen

Suppleanter i
styrelsen

X

Jessica Olofsson

Nyval 1 år

Ingemar Lindberg

Nyval 1 år

Eva Lindh-W

Nyval 2 år

Revisor

Petra Danielsson

X

Omval 1 år

Revisorssuppleant

Anette Ahlqvist

X

Omval 1 år

Valberedning

Vakant

Hundägarutbildnings Barbro Axelsson
ansvarig

X

Omval 1 år

Bruks-och
lydnadsansvarig

Ulla Norrman

X

Omval 1 år

PR/Info

Barbro Axelsson

X

Omval 1 år

Stugvärdinna

Ulla Norrman

X

Omval 1 år

Inköpsansvarig

Barbro Axelsson

X

Omval 1 år

Ulla Norrman

X

Omval 1 år

Vakant

klubbstuga
Uthyrning, stuga

