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Dagordning årsmöte 2021-02-21
1. Årsmötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötesordförande.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt.
7. Fråga om mötet har blivit utlyst enligt gällande
regelverk.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Redovisning av föregående verksamhetsår.
10.
Fastställande av balans och resultaträkning.
11.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.
Beslut om a) rambudget för 2021 samt preliminär
rambudget för 2022. b) medlemsavgift för 2022.
13.
Val av styrelse samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
14.
Val av revisorer och revisorsuppleant.
15.
Val av valberedning.
16.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ULLAREDS BK 2020
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Carina Leander-Mårtensson
Vice ordförande: Lasse Henningsson
Kassör: Siv Sandberg
Sekreterare: Christina Olsson
Ledamöter: Lena Johansson, Annika Sahlin och Berit Örtefors-tom 11/10
Suppleanter Ingrid Segelöv-tom 11/10, därefter gick Mats Johansson in som ordinarie
ledamot för Berit Örtefors
Antalet medlemmar i klubben har varit 96 varav 15 ungdomar mellan sju och 20 år.
Klubben har, på grund av Coronapandemin, bara haft två medlemsmöten, varav ett
var årsmötet som var mycket välbesökt. Medlemsmötet i våras blev inställt och det i
höstas blev också inställd och där valde vi att mejla ut medlemsinformation istället.
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten och några arbetsmöten, dessa har skett
i både fysisk form och som telefonmöte i ett fall.
Klubbstuga och träningsplan:
Detta år har det varit ganska lugnt med aktiviteter, men en hel del saker har ändå
skett.
Vi har haft en fixardag där medlemmar träffades och gjorde framförallt
utomhusarbete där mycket bra jobb slutfördes efter en uppgjord arbetsplan.
Kursverksamhet:
Det har varit två kurser under året, på våren en valpkurs och på hösten en
allmänlydnad.
Utbildningar:
En av våra nya instruktörer, Felicia Jensén Christensen har gått två fortbildningsdagar
på klubben för Åsa Sellidj.
Läger:

Påsk lägret blev i år inställt pga. pandemin.
Tävlingar:
På de tävlingar som har arrangerats runtom har klubbens medlemmar utmärkt sig
med fina resultat i lydnad, bruks, agility, rally och nosework.
På våren hann vi med en appelklasstävling i spår, sök och rapport, trevligt nog kom
det startande i alla grenarna i år. Därefter blev det stoppat för tävlingar resten av
våren på grund av pandemin. Restriktionerna lättades under sommaren men vi valde
att ändå ställa in våra kommande brukstävlingar då dessa hade inneburit att folk hade
kommit från olika regioner.
Vi genomförde två lydnadsprov med många startande fördelade på de olika dagarna,
där coronabestämmelser följdes noga.

Mästerskap:
Vi har haft KM i lydnad där Alexandra Myrén med Rusa vann. Samtidigt kördes
ungdoms-KM i lydnad där Lova Strandahl tog hem guldet, samt hundracet där Mats
Johanssons hund Pjäxan var snabbast.
Hallandskampen gick av stapeln i Ullared detta år, naturligtvis var klubben
representerade med ett lag som tog guldet!
I laget ingick Pernilla Stjernfelt med Elda och Mats Johansson med Pjäxan i
appelklass spår och i startklass lydnad, Eva-Lena Danvik med Mio och Annika Sahlin
med Bonus. Lagledare Anders Edvardsson.

Utmärkelser:

Årets bästa Brukshund: Albertina, med förare Jan Svensson
Årets bästa Lydnadshund: Rusa med förare Alexandra Myrén
Årets bästa Noswork hund: inga resultat inkom
Årets bästa Agility hund: inga resultat inkom
Årets bästa Rallylydnads hund: inga resultat inkom
Årets Aktivitetspris: Ulla-Britt Lindqvist med Donna
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Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

1(1)
21-01-14
20:14
278

Ing balans

Period

Utg balans

255 000,00
255 000,00

0,00
0,00

255 000,00
255 000,00

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av
1130
Mark
S:a Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00

Maskiner och inventarier
1220
Makiner och inventarier
1229
Avskrivningar maskiner och inventarier
S:a Maskiner och inventarier

47 100,00
-6 729,00
40 371,00

4 000,00
-8 062,00
-4 062,00

51 100,00
-14 791,00
36 309,00

305 371,00

-4 062,00

301 309,00

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
1510
Kundfordringar
S:a Kundfordringar

0,00
0,00

871,00
871,00

871,00
871,00

Kassa och bank
1910
Kontantkassa
1930
Föreningskonto
S:a Kassa och bank

1 651,00
67 669,60
69 320,60

-1 651,00
30 004,90
28 353,90

0,00
97 674,50
97 674,50

S:a Omsättningstillgångar

69 320,60

29 224,90

98 545,50

374 691,60

25 162,90

399 854,50

Eget kapital inkl obeskattade reserver
Eget kapital
2001
Avgifter SBK
2068
Vinst/förlust föregående år
2069
Eget kapital
S:a Eget kapital

0,00
-22 234,95
-97 456,65
-119 691,60

-460,00
0,00
0,00
-460,00

-460,00
-22 234,95
-97 456,65
-120 151,60

S:a eget kapital inkl obeskattade reserver

-119 691,60

-460,00

-120 151,60

0,00
0,00

-5 647,00
-5 647,00

-5 647,00
-5 647,00

0,00

-5 647,00

-5 647,00

-119 691,60

-6 107,00

-125 798,60

255 000,00

19 055,90

274 055,90

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och markanläggningar
1120
Fastighet
S:a Byggnader och markanläggningar

S:a Anläggningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skulder
Övriga skulder
2990
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
S:a Övriga skulder
S:a Skulder
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

BERÄKNAT RESULTAT***
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Resultatrapport

849000-9548

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

1(2)
21-01-23
23:39
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Perioden

Ack.budget

Medlemsavgifter
Kursintäkter
Köket
Tävlingar
Läger
Bingolotto
Fakturerade övr intäkter
Hyresintäkter
Parkeringsavgift/elkostnad
Kommunbidrag
Sponsring/övriga bidrag
Öresutjäming
Profilkläder
Studiefrämjandet

16 310,00
21 410,00
9 465,00
24 125,00
3 050,00
1 534,00
350,00
24 765,00
2 450,00
1 650,00
10 192,54
-0,40
660,00
2 885,00
118 846,14

14 000,00
10 000,00
15 000,00
11 000,00
20 000,00
2 000,00
2 000,00
18 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 500,00
99 500,00

Medlemsavgift kostnad
Medelmsavgifter Distriktet
Inköp kursmaterial
Inköp köket
Tävlingskostnader
Profilkläder

-2 805,00
-3 700,00
-4 948,00
-9 220,00
-3 855,00
-4 568,00
-29 096,00

0,00
-5 000,00
-1 000,00
-12 000,00
-3 500,00
0,00
-21 500,00

89 750,14

78 000,00

-3 395,00
-13 950,00
-2 290,00
0,00
-5 647,00
-2 491,00
-6 354,00
-2 724,00
-18,00
-1 196,00
-1 613,70
-4 627,00
-1 306,00
-129,00
-3 799,00
-3 298,54
-1 268,00
-750,00
-1 476,00
-56 332,24

-3 500,00
-28 000,00
-1 500,00
-5 000,00
0,00
-10 000,00
-5 000,00
-3 000,00
0,00
-2 500,00
-5 000,00
-2 000,00
0,00
-300,00
-4 200,00
-2 000,00
-2 000,00
-650,00
-5 000,00
-79 650,00

Domararvode
Extern instruktör
Utbildningskostnader inom SBK

-1 000,00
-3 300,00
-2 000,00
-6 300,00

-4 000,00
-800,00
0,00
-4 800,00

Årets avskrivningar maskiner och inventarier

-8 062,00
-8 062,00

0,00
0,00

Rörelseresultat

19 055,90

-6 450,00

Resultat efter finansiella poster

19 055,90

-6 450,00

Rörelsens intäkter
3100
3110
3130
3140
3150
3320
3890
3911
3912
3985
3987
3990
3998
3999
S:a Rörelseintäkter

Direkta kostnader
4100
4101
4120
4130
4140
4998
S:a Direkta kostnader

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010
Vatten och avlopp
5020
El
5030
Sophämtning
5090
Rep o underhåll mask/inventarier
5191
Fastighetsskatt och avgifter
5193
Fastighetsskötsel/förvaltning
5410
Inköp förbrukningsinventarier
5420
IT-tjänster inkl hemsida
5460
Förbrukningsmaterial
5611
Drivmedel/Gräsklippning
5690
Milersättningar/resekostnader
5701
Inköp priser
6110
Inköp förbrukningsmaterial
6250
Porto
6310
Försäkringar
6390
Övriga kostnader
6530
Redovisningsprogram
6570
Bankkostnader
6890
Möte/arrangemang
S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader
7340
7341
7610
S:a Personalkostnader

Avskrivningar
7832
S:a Avskrivningar

Ullareds BK
849000-9548

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Beräknat resultat

Senaste vernr:

2(2)
21-01-23
23:39
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Perioden

Ack.budget

19 055,90

-6 450,00

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Ullareds Brukshundklubb
Org.nr. 849000-9548

Vi, av årsmötet utsedda revisorer, har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens
förvaltning för år 2020 i Ullareds Brukshundklubb.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar
eller årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fasthåller
resultaträkningen och balansräkningen för klubben och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Gällared den 24 januari 2021

Mattias Fridskog

Regina Janåsen

Valberedningens förslag 2021

Ordförande ( 1 år): Lasse Henningsson
Vice ordförande ( 2 år): Börje Johansson
Sekreterare ( 2 år) : Kenth Sandberg
Ledamot ( 2 år): Alexandra Myrén
Suppleant ( 2 år): Carina Sunesson
Revisor ( 1 år): Magnus Karlsson
Revisor ( 1 år): Anette Birkenström
Revisorsuppleant (1 år): Lars Carlsson

Kvarstår- Ledamot år 2- Annika S, Lena J. Suppleant år 2- Mats J. Kassör ( 2 år): år 2 Siv
Sandberg.
Valberedningen- Sammankallande 1 år- nyval i år 2021. Ordinarie (2 år)- Eva-Lena år 2. Ordinarie
( 2 år): valdes Pernilla S på fyllnadsval 2020, nyval i år. Suppleant ( 2 år)- Anette B vald 2020
avgår.
Presentation av valberedningens kandidater;
Kenth har varit medlem sedan slutet på 70 talet i SBK och varit mycket aktiv i olika klubbar bla.
Kungsbacka, Kind och Kungälv samt en längre tid i Ullared. Arbetat i Västra distriktets
valberedning, är 1 klass domare i bruks och lydnad och har tävlat i elitnivå med ett antal hundar.
Alexandra har under många år varit aktiv inom SBK både som tävlande och funktionär, tidigare
medlem i Falkenberg där hon även ingått i styrelse. Hon är numera sedan ett antal år aktiv i
Ullared både som tävlanden och funktionär vid prov, hela hennes familj är för övrigt aktiva i
UBK.
Magnus har varit medlem i Ullareds Brukshundklubb sedan 2001. Har varit och är aktiv i klubben
som instruktör, domare i bruks och lydnad samt tävlar även med egen hund. Har för övrigt varit
ordförande i SBK Hallandsdistrikt och är fnv. ordförande i Varberg.
Börje bor i Vessige , han kom i kontakt med vår klubb när han skaffade en boxervalp. Han kom

då att tycka om och trivas bra på klubben, och kan därför tänka sig posten som viceordförande.
Vi i valberedningen ser Börje som lämplig till den posten, då han under sitt liv suttit i ett antal
olika typer av styrelser och på olika poster.
Carina bor i Nösslinge. Hennes hundliv började redan som tioåring då hon fick sin första hund,
en mops, tillsammans blev de ungdomsmästare i lydnad tre år i rad på Varberg bk. Sen fortsatte
hundlivet med uppfödning av bla Cavalier, golden retriever och chihuahua. Klubben kom hon i
kontakt med då hon gick valpkurs där och trivdes bra och kände att det kunde vara roligt att bli
aktiv och delaktig i klubben.
Anette bor i Gällared, granne med brukshundklubben. Inflyttad sen ca 1 år tillbaka. Jag har haft
schäfer tidigare men nu har jag Berner sennen och trivs bra med den rasen. Är utbildad
terapihundsförare och har en aktiv kennelverksamhet

Budget för Ullareds brukshundklubb 2021

Budget 2021

Budget 2022

Summa intäkter:
Summa kostnader:

199000
215350

130000
112200

Resultat:

-16350

17800

Medlemsavgifter
Kursintäkter
Köket
Tävlingar
Läger
Bingolotto
Fakturerade övr int
Hyresintäkter
Parkeringsavgift
Kommunbidrag
Sponsring/övriga bidrag
Profilkläder
Studiefrämjandet

15000
15000
12000
10000
5000
3000
0
20000
3000
115000
0
0
1000

15000
20000
12000
17000
10000
2000
0
20000
3000
30000
0
0
1000

Summa intäkter:

199000

130000

3000
5000
1000
8000
5000
0
3000
18000
1500
5000
5600
111000
5000
3000
0

3000
5000
1000
9000
9000
0
3000
18000
2200
5000
5600
10000
5000
3000
0

Intäkter:
Konto
3100
3110
3130
3140
3150
3320
3890
3911
3912
3985
3987
3998
3999

Kostnader:
4100
4101
4120
4130
4140
4998
5010
5020
5030
5090
5191
5193
5410
5420
5460

Medlemsavg kostnader
Medlemsavg Distriktet
Inköp kursmaterial
Inköp kök
Inköp tävling
Profikläder
Vatten o Avlopp
El
Sophämtning
Rep o underh mask/inv
Fastighetsskatt och avgifter
Fastighetsskötsel/förvaltning
Inköp förbrukningsinventarier
Hemsida
Inköp förbrukningsmaterial

5611
5690
5701
6250
6310
6390
6530
6570
6890
7340
7341
7610
7832

Drivmedel/Gräsklippning
Milersättning/Resekostnad
Inköp priser
Porto
Försäkringar
Övriga kostnader
Redovisningsprogram
Bankkostnad
Fest/Möte/Arrangemang
Domararvode
Extern Intruktör
Utbildningskostn inom SBK
Årets avskrivningar
Summa kostnader:

2500
3000
2000
100
4500
2000
1500
650
15000
2000
0
0
8000
215350

2500
3000
2000
150
4500
2000
1500
750
5000
4000
0
0
8000
112200

Budgetar för 2021 och 2022.
Som man kan se kommer vi att ha ett negativt resultat under 2021, mycket pga restriktioner
då det gäller kursverksamhet och tävlingsverksamheten. Ändå kommer vi att investera via
bidrag till ca 80% av kostnaden som vi har blivit beviljade av kommunen. Mer om detta
kommer vi att berätta på vårt årsmöte.
2022 kommer vi förhoppningsvis vara på banan igen vad gäller tävlingar och kurser och
andra trevliga och berikande aktiviteter.

Verksamhetsplan för
Ullareds Brukshundklubb 2021–2022
Som alla nog förstår är det otroligt svårt att planera
verksamheten pga. pågående corona pandemi men vi hoppas på
mycket skall kunna genomföras ändå.
Årsmöte
Årsmöte för 2020 års verksamhet hålls den 21 febr. 2021
Styrelsemöten
Styrelsen kommer att ha möte varannan månad med uppehåll under
sommaren.
Medlemsmöten
4 medlemsmöten kommer att hållas under året ett av dem är årsmötet.
Läger
Det kommer att anordnas mindre träningsläger/prova på för
medlemmar och andra inbjudna under året. Vi hoppas på många
deltagare
Tanken är att kunna träna spår, sök, rapport, lydnad, agility och
nosework mm.
Vi skall försöka ordna en liten midsommarfest för intresserade om
önskemål finnes även 2021.
Kurser
Det kommer att hållas olika kurser vår och höst,
Information om dessa kommer på klubbens hemsida och FB.
Sportlovsaktivitet för ungdomar
Vi kommer att ha aktiviteter för barn och ungdomar på sport och
höstlovet.

Tävlingar
2 officiella tävlingar i rapport kommer om möjligt genomföras 2021 i
alla klasser.
Om möjligheterna finnes kan det ev. läggas in någon lydnadstävling
under sommaren och ev. en i höst
Förhoppningsvis skall något klubbmästerskap i bruks, lydnad,
nosework och agility att genomföras.
Träning
Det kommer att vara öppen träning på onsdag kvällar och lördag
förmiddag.
Klubben skall också försöka anordna div träningstävlingar i bruks och
lydnad för klubbmedlemmar och andra intresserade.
Övrigt
Klubben firar 25 årsjubileum detta år någon gång under sommaren
eller tidig höst, datum fastställes senare mycket beroende på Coronans
aktivitet.
Klubbstuga och plan
Två städ och fixardagar planeras under året, datum meddelas senare.
När det blir aktuellt för dessa skall genomgång göras på vad som
behöver prioriteras dom dagarna.
Om möjligt ordna belysningen på hela planen med leddstrålkastare,
detta avgörs helt om ansökningar ang. sökt driftsbidrag till detta
godkännes av kultur och fritid vid höstens ansökning 2019 för detta,
även utbyte av kyl sval och frys till miljövänligare och lågenergi
vänligare produkter, allt för att minska vår kostsamma energiåtgång.

Verksamhetsplan för
Ullareds Brukshundklubb 2022

Årsmöte
Årsmöte för 2021 års verksamhet hålls i februari 2022
Styrelsemöten
Styrelsen kommer att ha möte varannan månad med uppehåll under
sommaren.
Medlemsmöten
4 medlemsmöten kommer att hållas under året ett av dem är årsmötet.
Läger
Det kommer att anordnas träningsträffar och prova på helger.
Om möjligt större läger under påskhelgen.
Efter medlemmarnas önskemål kommer finnas möjlighet att träna det
som efterfrågas i spår, sök, rapport, lydnad, agility och nosework mm.
Vi skall försöka ordna en liten midsommarfest för intresserade 2022.
Kurser
Det kommer att hållas olika kurser vår och höst,
Information om dessa kommer på klubbens hemsida och FB.
Sportlovsaktivitet för ungdomar
Vi kommer att ha aktiviteter för barn och ungdomar på sport och
höstlovet.

Tävlingar
Tävlingar inför 2022 kommer till stor del att avgöras hur 2021 års
tävlings arrangemang avlöper och vad vi har för tillgång med
funktionärer.

Målet kommer vara åtminstone
Appelklass alla grenar
Rapport alla klasser
Lydnadsklass Start till klass 3.
Skydds alla klasser
Om möjligt kommer något klubbmästerskap i bruks, lydnad, nosework
och agility att genomföras.
Träning
Det kommer att vara öppen träning på onsdag kvällarna och lördag
förmiddagar.
Klubben skall också försöka anordna någon träningstävling i bruks
och lydnad för klubbmedlemmar och andra intresserade.
Klubbstuga och plan
Två städ och fixardagar planeras under året, datum meddelas senare.
Prioriteringar kommer att göras färdigställa el platser på nya
parkeringen och försöka fylla ut resten av vår tomtmark på kortsidan
till parkering.
Om möjligt fixa taken på byssjan och lilla boden vid agilitycontainern.

