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Dagordning 
 

§ 1 Fastställande av röstlängden 
§ 2 Val av mötesordförande 
§ 3 Anmälan om mötessekreterare 
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna 
§ 6 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
§ 7 Fastställande av dagordningen 
§ 8 Genomgång av 

a) styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag 
från föregående årsmöte 

  b) balans- och resultaträkning 
     c) revisorernas berättelse 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 
förlust 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 11 Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a) mål 
    b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 

följande verksamhetsåret 
    c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår 
    d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 

för verksamhet eller ekonomi 
§ 12 Beslut i ärenden enligt § 11 
§ 13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
§ 14 Val av styrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Se valberedningens förslag. 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna 
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14–16 
§ 18 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under § 12 
§ 19 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
§ 20 Övriga frågor, ej beslutsmässiga 
§ 21 Avslutande av mötet 
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Klubbens organisation 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Ordförande Agneta Lundström 

Vice ordförande       Monica Beijer 

Sekreterare Eva Löfbom 

Kassör Annika Jansson 

Ledamot Malin Bergh 

Ledamot Hannah Öster 

Ledamot Helen Nylander 

Suppleant Maria Pettersson 

Suppleant Tina Lilja 

  

Revisorer Ann Carlsson 

 Carina Stjernborg 

  

Revisorssuppleant Curt Fredriksson  

 Eva Sundin 

  

Valberedning Barbro Friberg 

 Amanda Lou Fischer 

                                 

Medlemsförvaltning Barbro Friberg 

 

Sammankomster 

Årsmöte  2020-02-29     
Höstmöte  2020-10-25     
Styrelsen har haft löpande kontakter med sektorerna.  

Aktiviteter 

Städdag 2020-11-22 

Medlemmar 

Antalet medlemmar per den 31 december 2020 fördelade enligt följande:  

Ordinarie medlemmar      456 

Hundungdomar                      0  

Familjemedlemmar             20  

Hedersmedlemmar               4 

Utträdda under året          141 

Inträdda under året           197 

 

Totalt 480 medlemmar (en ökning med 56 medlemmar sedan 2019). 

I år har vi lagt till den förändring (utträdda och inträdda medlemmar) som sker under året. 

Förändringen visar att det är otroligt viktigt att arbeta med att behålla medlemmar samt få nya. 

Kursverksamheten är den som drar in mest nya medlemmar. 
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Representation 

Rallydistriktet har haft ett flertal möten där klubben representerats av Veronica Hübner och Monica 

Beijer. 

Klubben har medverkat i och lämnat synpunkter till de regelrevideringar som pågått inom SBK under 

året. 

Verksamhetsberättelse 2020 

Allmänt 

Styrelsens ambition under året har varit att bibehålla och utveckla den höga kompetens som finns 

inom klubben, engagera fler medlemmar i klubbarbetet samt att öka antalet medlemmar i klubben.  

Året 2020 har inte varit likt något annat år då covid-19-pandemin begränsat många i samhället på 

olika sätt. Vi har varit mycket noga med att hantera alla aktiviteter efter de rekommendationer som 

funnits under året och kan glädjas åt att våra medlemmar haft möjlighet att träna på appellplaner, 

att vara ute i skog och mark runt klubben samt att vi kunnat hålla hundkurser, självklart med hänsyn 

till antal och att vi varit utomhus.  

Vi ser med glädje på att vi har fått nya medlemmar under året och vår förhoppning är att vi kommer 

att se dem alla på klubben framöver!    

Vi har haft en del öppna träningar men det har varit högst begränsat i antal och omfång och flera 

grenar har legat nere under hela året.   

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar och instruktörer som gör det möjligt 

att ha en vital klubb och med många kurser under året. Lotta Dereborn har under året stöttat 

klubban med bokföring, betalningar och balans- och resultaträkning under året. 

Under året har vi tecknat avtal med boxerklubben östra distriktet ÖLO. Vi ser fram emot ett utökat 

samarbete underkommande år. 

Kunder 

Avaran (fd Nokas) tränar regelbundet sina tjänstehundar under sommarhalvåret och Securitas 

hundenhet tränar måndagar och onsdagar.  

Vi har under året hyrt ut klubbhus/ lektionssalar och appellplaner. 

Sektorer/kommittéer 

HUS –  HundägarUtbildningsSektor 

TÄS –  TÄvlingsSektor 

AGIS  – AgiIitySektor 

RUS –  RasUtvecklingsSektor 

TJHS –  TjänsteHundSektor 

IGP/BSL – IGP/BSL sektorn 

NWS – Nosework och specialsökskommitté, 

PUK  Plan- & Underhållskommittén.  

 

Styrelsekommittéer 

Medlemsförvaltare  Sköter om vårt medlemsregister. 

Kök Har under året varit utarrenderat.  

Klubb- och årsmöte  Vi har haft 2 klubbmöten under året varav ett årsmöte.  
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Styrelsemöten Vi har fram till årsmötet haft 11 protokollförda möten, 

protokollen finns på hemsidan.  

Övrig information finns i bilagor för respektive sektor. Alla styrelsemöten är öppna för alla 

medlemmar. Det innebär att alla får komma till våra styrelsemöten och höra på vad vi gör i styrelsen.  

Verksamhetsberättelse hundutbildningssektorn HUS 2020  

Sektorn  

Sektorn har under 2020 bestått av Pia Sundberg (administration), Terese Hartvig, Monica Beijer. 

Sektorn har inte haft någon ytterst ansvarig under året utan arbetet har hanterats gemensamt av 

ovanstående. 

Målsättningen för året var att ha 20 kurser och 120 deltagare. Samt att erbjuda två nya kurser som vi 

inte haft tidigare. På instuktörssidan att utbilda två nya instruktörer samt erbjuda fortbildning till 

befintliga instruktörer. Översyn av prisbilden på kurserna ska göras till budgetåret 2021. 

Målsättningen baserades på att flera sektorsansvariga valt att avsluta sina uppdrag och att nya 

sektorsansvariga inte var tillsatta. 

Utfall 2020 

Generellt har HUS haft ett bra år och våra mål att infriats över förväntan.  

Trycket på våra kurser har varit mycket stort under året. Vi har haft möjlighet att fylla flera kurser 

men det har varit svårt att hitta instruktörer som matchat efterfrågan. 

33 kurser har genomförts. Vi har haft fyra nya kurser. Två kortkurser har ställts in pga covid-19. 

På våra arrangemang har vi haft 236 deltagare, fördelning, se nedan.  

Vi har fått nya medlemmar som nu är aktiva inom klubben efter att gått på någon av våra kurser. 

Flera medlemmar har även gått på flera av våra kurser. 

Kursdeltagarna får efter kursen en kursenkät att fylla i. Den ger oss vägledning om vi har bra kurser, 

instruktörer och vad man önskar för andra kurser. En eloge till alla våra instruktörer som överlag har 

högsta betyg! 

Två instruktörer har gått utbildning under året.  

Arbetet med översyn av priserna på våra kurser har startat 

Möten  

HUS har haft ett instruktörsmöte i början av året. Höstens instruktörsmöte ställdes in. 

Covid-19-pandemin har bidragit till att det varit svårt att samla instruktörerna.  

Sektorn har även representerats på Distriktets HUS möte av Pia Sundberg och Monica Beijer. 

Instruktörer  

Under året har vi haft 9 aktiva klubbinstruktörer och 4 personer som varit hjälpare samt 3 inhyrda 

instruktörer. Flera ungdomar från Stockholms Hundungdom har gemensamt bidragit med 3 kurser.  

Stockholms Hundungdom har därutöver lånat klubben och hållit en kurs för ungdomar. 

Vi har haft flera medlemmar som aviserat intresse att vara hjälptränare. 
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Utbildning 

Aktiva klubbinstruktörer har även erbjudits fortbildning i form av digitala seminarier tillhandahållna 

av Studiefrämjandet. Kursutbudet från SBK och SKK har varit lågt under året pga pandemin. 

Kursutbud och deltagare  

HUS har administrerat kurserna åt Rally, Nosework och Agility. Under 2019 genomfördes följande 

kurser: 

Kurs Antal kurser Antal deltagare 

Vår och sommar   
Agility, Grund 1 6 
Agility Fortsättning 1 9 
Aktivera Nosen 1 6 
Belöning & Samarbete 1 6 
Drag, Grönt Kort 1 8 
Förbered Tävlingslydnad 1 6 
Nose Work Grund 2 12 
Nose Work Fortsättning 1 5 
Prova på Agility, Nose Work & Rally 1 6 
Rally Grund 2 12 
Valpkurs 3 24 
Vardagslydnad Grund 2 14 
Totalt 17 114 
Höst och vinter   
Agility, Grund 1 6 
Agility Fortsättning 1 6 
Brukslydnad 1 6 
Dog Parkour  1 6 
Drag, Grönt Kort 1 8 
IGP/BSL Lydnad 1 8 
Nose Work Grund 2 14 
Rally Grund 1 8 
Unghundskurs 1 8 
 Agility, Grund 1 14 
Valpkurs 2 12 
Vardagslydnad Grund 1 8 
Vardagslydn Fortsättning 1 8 
Totalt 16 122 
Workshop   
Skotträdda hundar 1 10 
Lek med din hund 1 8 
Föreläsning   
Eva Marie Wergård: Våga tro på dig själv - våga 
tävla våga förlora för att våga vinna 

1 20 

 

Enskild träning 

Klubben erbjuder möjligheten till enskild träning för de ekipage som på grund av olika 

problembeteenden har svårt att delta på en vanlig kurs. Detta kan vara exempelvis att hunden har 

svårt att vistas i grupp med andra hundar. Endast instruktörer med specifik utbildning i hantering av 

problembeteenden alternativt mycket erfarna instruktörer tar emot dessa ekipage. Under året har 

tio ekipage erhållit enskild träning. Trycket är stort även här. 
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Verksamhetsberättelse tävlingssektorn TÄS 2020  
Vi hade inför 2020 fem tävlingar inplanerade men tyvärr blev de tre första inställda pga. covid-19, så 

därför kunde endast höstens två tävlingar genomföras vilka var: 

• Lydnad söndagen 20/9  

• Sök tävling lägre-elit 17/10 

Vi vill rikta ett stort tack till alla funktionärer som hjälpt till att göra dessa tävlingar möjliga.  

Även skott- och träningstävlingarna på onsdagarna påverkades av covid-19, under våren kunde 

endast två tillfällen anordnas och då endast i brukset pga. brist på ansvariga. På hösten hade vi 

möjlighet att genomför skott- och träningstävlingar med vissa mindre anpassningar, dock hade vi 

precis som flaggades för inför detta år, lite svårt att få ihop ansvariga främst till lydnaden.  

Ansvariga Terese Hartvig, Ylva Lidblom och Tove Henriksson, TÄS 

Verksamhetsplan rasutvecklingsektorn RUS  2020 
I år hade vi glädjen att få en ny ansvarig för sektorn, Tina Lilja. Det har resulterat i att vi haft 

utbildning för nya figuranter, vilket gett klubben två nya mentalfiguranter. 

I samband med utbildningen hade vi två MH:n på en ny komprimerad bana.  Material har 

införskaffats så vi har en helt komplett utrustning. 

Verksamhetsberättelse tjänstehundssektorn TJHS 2020  
Björn Holmgren har gått del 1 av Patrullhundinstruktörsutbildningen på Marma.  

Verksamhetsberättelse IGP/BSL 2020 
Vi har haft öppna träningar på torsdagar. 

Skulen har flyttats så att måtten är korrekta. 

Vi har haft en grundkurs i BSL/IGP för bruksraser med sex deltagare. Vi kunde tyvärr inte ta fler pga. 

pandemin. 

Verksamhetsberättelse agilitysektorn AGIS 2020  
Under året har agilitysektorn bestått av Hannah Öster (sammankallande), Malin Jakobsson, Emelie 

Wennerström och Therese Karlsson.  

Under året har sektorn haft en mer omfattande verksamhet än föregående år (trots covid-19-

pandemin) och med fler deltagare vid olika aktiviteter. Fyra agilitykurser, varav två nybörjar- och två 

fortsättningskurser, har arrangerats på klubben med Helen Nylander och Caroline Lindstedt som 

instruktörer. Malin Jakobsson och Hannah Öster har varit med som hjälpinstruktörer på Helens 

kurser.   

Vid slutet av vårens kurser anordnades en träningstävling för klubbens ekipage. I oktober 

genomfördes en träningstävling där även andra klubbar bjöds in och många klubbmedlemmar ställde 

upp och hjälpte till i planeringen och som funktionärer. Stort tack till er som hjälpte till!  

Både under våren och hösten har öppenträningar genomförts en gång i veckan med fokus på de 

ekipage som redan gått en fortsättningskurs.   
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Agilitysektorn har även inventerat hinder, rustat upp en del hinder som varit trasiga och under 

hösten köpt in nya hopphinder som kommer invigas under 2021. Dessutom har mycket tid lagts på 

att underhålla planen och ta bort vegetation runt diken för att få en större plan och bättre avrinning.  

Agilitysektorn har även tillsammans med övriga sektorer påbörjat att se över och ensa reglerna för 

"årets hundar" på klubben. 

Ansvarig Hannah Öster 

Verksamhetsberättelse rallysektorn Rally 2020 
Under året har det bara varit tre grundkurser, två på våren och en på hösten.   

Vi har inte haft öppenträningar under året p.g.a att vi inte haft några som kunnat hjälpa till som      

ansvariga då jag haft kurs själv och inte hunnit med att även hålla i öppen  träningarna då.  

Vi har inte haft några möten p.g.a. pandemin och lite verksamhet. 

Ansvarig Veronica Hübner 

Verksamhetsberättelse, nosework- och specialsökskommittén NWS 2020  
Kommittén har under året bestått av Thomas Lamrell. 

Vi har haft 4 grundkurser och en fortsättningskurs i klubbens regi.  

Samtliga kurser har varit mycket uppskattade och det är roligt att så många förare i skilda åldrar och 

olika sorters hundar uppskattar nose work! 

Verksamhetsberättelse plan- och underhållskommittén PUK 2020  
Under året har normalt underhåll av byggnader genomförts. Utöver det har snö-skottning, 

gräsklippning samt vägunderhåll genomförts. Gräsklipparen har varit på reparation. Av projekt har 

följande utförts: 

- Förvaring av gräsklipparen genomförd. 

- Ny aktivitetsbana är uppförd. 

- Lampor längs vägen från parkering till stugan delvis utbytta. 

- Klubbkläder finns att köpa via hemsidan. 

- Stegarna på planerna reparerade. 

- Prispallen är lagad. 

- Ormskallror utplacerade vid planerna. 

- Reparation av gamla gräsklipparen (Toro) utförd. 

- Nya element i klubbstugan. 

- Ny MH bana. 

 

Höststädning har genomförts, vårens städning ställdes in pga. covid-19. 

Utmärkelser 2020 
Styrelsen har beslutat att summera resultaten 2020 och 2021 då covid-19- pandemin påverkat alla 

prov och tävlingsverksamheter. 
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Årsredovisning 
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Revisionsberättelse  

Kommer finnas tillgängligt på årsmötet[MB1][EL2]. 
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Verksamhetsplan 2021  
Vi vill gärna överlämna ”stafettpinnen” till 2021/2022-års styrelse med nedanstående punkter och 

funderingar.  

- Fortsatt arbete att få vår klubb till den bästa och trevligaste i vårt distrikt och att öka vårt 

medlemsantal 

- Fortsatt arbete för att nya funktionärer utbildas i de olika sektorerna och kommittéerna samt att 

vidareutbilda befintliga.  

- Genom sektorerna genomföra aktiviteter som kan vända sig till en större målgrupp bland 

medlemmarna.  

- Genom sektorerna genomföra aktiviteter riktade till en större målgrupp som ännu inte är 

medlemmar.  

- Bredda aktivitetsutbudet för att möta fler medlemmars önskemål.  

- Förbättra samarbetet med Sundbybergs kommun i frågor som rör klubb- och naturvårdsområdet.  

- Att även under kommande år fondera pengar för maskinpark och underhåll av fastigheterna.  

- Stimulera befintliga och nya potentiella tävlingsekipage.  

- Genomgång av statuter och hederspriser i syfte att jämställa de olika disciplinerna, förenkla urval 

samt öka transparens och intresse bland våra medlemmar.  

- Att skapa engagemang hos medlemmarna för att öka intresset för föreningsarbetet  

- Öka samverkan med lokalklubbar och RAS-klubbar i vår region.   

Styrelsen 

Verksamhetsplan hundutbildningssektorn HUS 2021  

Allmänt                                                                                                                                             

Sektorn har under 2020 haft få aktiva inom sektorn samt det har varit svårt att hitta instruktörer som 

kan möta efterfrågan på olika former av hundkurser. Ambitionen under kommande året är att 

engagera flera medlemmar i sektorn samt att söka instruktörer utanför de egna leden när våra egna 

aktiva instruktörer inte mäktar med den efterfrågan på kurser som klubben har.  

Kursutbud                                                            

Målet är 25 kurser och 150 deltagare samt att kunna ha någon kurs även under vinterhalvåret. 

Troligen uppkommer ett stort behov av kurser inom valp och vardagslydnad samt grundkurser i 

övriga områden då det varit en ”valpboom” under 2020. Om möjligt vill vi styra utbudet så det täcker 

de mest efterfrågade kurserna. Några helgkurser kommer även att anordnas.  

Instruktörer och hjälptränare                                                                                                           

Under åren 2021 och 2022 kommer stort fokus att vara på att utöka klubbens ”instruktörsbank”. De 

medlemmar som aviserat att de vill vara hjälptränare ska kontaktas samt introduceras även om 

kursdeltagarna är färre än de 8 deltagare som vi normalt har för att ha hjälptränare. Detta kommer 

att ske i samverkan med aktuell instruktör. Syftet är att hitta nya aktiva som, på sikt, vill utbilda sig till 

instruktörer. Målet är att 1–2 nya instruktörer ska utbildas per år. Aktiva instruktörer ska erbjudas 

utbildning i all möjlig mån. 

Övrigt                                                                                                                                                  

Beroende på hur covid-19- pandemin utvecklas kommer vi att under året att göra ett försök med att 

ha   en kväll i veckan där de som går kurs har möjlighet att komma och träffas och träna med sina 

hundar. Det   kommer att ske utan instruktör. Målet är att kursdeltagarna ska bli mera knutna till 

klubben och stanna kvar som medlemmar samt fortsätta att vara aktiva med sina hundar. 
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Verksamhetsplan tävlingssektorn TÄS 2021  
2021 har vi följande tävlingar inplanerade: 
Appell spår 11 april  
Lydnad 9 maj 
Lydnad 26 september 
Sök 16 oktober 
 
Vår önskan är att kunna ha skott- och träningstävlingar precis som tidigare år och då under följande 

tider varje onsdag kl. 18.00, from 25 mars tom 3 juni samt 12 aug tom 30 sep. Men för att detta skall 

vara möjligt behöver vi flera som hjälper till med att håller i det då TÄS kommer ha mycket 

begränsade möjligheter att själva närvara. 

Styrelsen 

Verksamhetsplan rasutvecklingsektorn RUS  2021 
Vi kommer fortsätta organisera MH´n och eventuellt ha något MT.  

Utveckla samarbetet med Boxerklubben med mentaldelen och utbilda nya figuranter. 

Verksamhetsplan tjänstehundsektorn TJHS 2021  
Inget planerat under 2021. 
Thomas Lamrell  

 

Verksamhetsplan IGP/BSL 2021 
En fortsättningskurs främst för de deltagare som gick förra årets grundkurs. Ev även en till grundkurs. 

Köpa ett tävlingsmässigt korrekt A-hinder. 

En ”hoppbur” för att motverka så hunden kan springa runt hindret på tillbakavägen. 

Målet är att öka antalet utövare med fokus på att tävla samt att på sikt kunna ordna egna tävlingar. 

Verksamhetsplan agilitysektorn AGIS 2021  
Under vårterminen vill vi hålla en grundkurs och två stycken fortsättningskurs. Om intresset är stort 

för våra grundkurser vill vi se över möjligheten att anordna en valpagility kurs. Vi vill gärna 

genomföra två temakvällar med olika inriktningar. Under våren kommer vi även att fortsätta, precis 

som i höstas ha öppenträningar. Vi vill också förbättra vår hinderpark och det behövs köpas in nya 

slalompinnar samt våra kontaktfältshinder behövs bytas ut. Främst gungan är det som behövs bytas 

ut. Under våren var det planerat att vi skulle utbilda en A2 instruktör men på grund av covid-19 mm 

är det oklart när det blir av.  

Hösten 2021 hoppas vi kunna hålla en grundkurs och en fortsättningskurs. Vi vill gärna ta in en extern 

instruktör för att hålla en tävlingsinriktad temakurs under en helg. Om pandemin tillåter vill vi 

anordna två stycken tävlingar. Vi kommer även att hålla öppen träningar en gång per vecka. 

Ansvarig Hannah Öster 
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Verksamhetsplan rallysektorn Rally 2021  
Under 2021 planerar vi ha 2 st kurser, 2 nybörjarkurs en till våren och en till hösten.  

Vi hoppas att vi skall kunna erbjuda öppenträningar på torsdagar varje vecka under våren och faller 

det ut bra är tanken att vi kör på samma vis till hösten.  

Vi kommer delta på distriktets möten om regelrevideringen.  

Minst 2 möten kommer vi ha under året  

Rallysektorn  

Veronica Hübner 

 

Verksamhetsplan nosework- och specialsökskommittén NWS 2021  
Kommittén kommer under året att ha 4 kurser och har planerat att ha en tävling den 13 mars i 

klubbens regi. 

Thomas Lamrell. 

 

Verksamhetsplan plan- och underhållskommittén PUK 2021  
Ny PUK ansvarig är utsedd, Stefan Björkman.  

Sedvanliga vår- och höststädningsdagar planeras. 

Fortsatt arbete att rensa sly och diken runt planer och byggnader. Fortsatt arbete med underhåll av 

vägen. 

Slutföra målning av resterande fönster utvändigt på klubbstugan. Se över belysning på planerna. 

Undersöka ta in offerter för att byta matta i klubbstugan. Kostnaden för ny matta kommer att tas 

från fonderade medel på sparkontot. 
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Budgetförslag 2021 
 

 2021 

3010 Medlemsavgifter 80 000 

3011 Kursavgifter 240 000 

3012 Tävlingsavgifter  

3013 Mentalavgifter 9 600 

3014 Plan och Stughyra 21 000 

3018 Läger 0 

3740 Öres och kronutjämning  

3780 Kursbidrag, Studiefrämjandet 6 300 

3990 Övriga ersättningar och instäkter 4 000 

4010 Inköp material och varor -2 000 

4011 Inköp material o varor TÄS -1 000 

4012 Inköp material o varor PUK -15 000 

4620 Stambokf. avg -1 500 

4632 Kostnader Funktionärsfest -2 400 

4633 Kostnader instruktörer -58 500 

4634 Kostnader fika mm -2 000 

4100 Hedersmedlemsskap -1 525 

5020 Arrende -60 000 

5119 Reparation och underhåll belysning -10 000 

5120 El -45 000 

5121 Sophämtning -4 000 

5123 Toalett -2 000 

5193 Fastighetsskötsel o förvaltning  

5410 Förbrukningsinventarier -4 500 

5440 Nycklar 0 

5611 Gräsklippare -5 000 

6110 Kontorsmaterial  

6130 Kurs litteratur -15 000 

6150 Trycksaker -3 000 

6310 Försäkringar -8 000 

6390 Övr kostnader GEM -25 000 

6391 Övr kostnader HUS -1 000 

6392 Övr kostnader TÄS -2 000 

6393 Övr kostnader AGIS -500 

6394 Övr kostnader PUK 0 

6395 Övr kostnader RALLY 0 

6397 Övr kostnader RUS 0 

Övr kostnader IGP -10 500 

Övr kostnader Nosework -1 500 

Övr kostnader TJHS 0 

6420 Ersättning till revisor -12 000 

6540 ADB-tjänster  

6570 Bank & Plusgiro - kostnader -1 000 

6970 Prenumerationer  

6990 Övr,externa kostnader  

6991 Konsult tjänster, föreläsningar mm -12 000 

7010 Arvoden, instruktörer & hjälpare  
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7011 Arvoden styrelsen & sektorer -21 000 

7012 Arvoden, domare & funktionärer -4 000 

7210 Löner till tjänstemän 0 

7330 Reseersättning mil -1 000 

7331 Reseersättning  -7 000 

7510 Arbetsgivaravgifter -9 800 

7610 Utbildning -12 000 

Totalt 175 

   

Valberedningens förslag till årsmötet i Solna-Sundbybergs BK 2021 
Ordförande för årsmötet 

xxx[MB3][EL4] 

Styrelse 

Post Namn Mandatperiod 

Ordförande Agneta Lundström Omval 1 år 

Vice ordförande Monica Beijer Omval 2 år 

Kassör Annika Jansson Omval 2 år 

Ledamot Malin Berg Nyval 2 år 

Suppleant Marianne Alex Nyval 2 år 

 

Revisorer 

Revisor Ann Carlson          Omval 1 år 

Revisor Carina Stjernborg   Omval 1 år 

Revisorssuppleant Curt Fredriksson Omval 1 år 

Revisorssuppleant Eva Sundin Omval 1 år 

  

Solna 2021-xx-xx 

 

…………………………                 …………………………   

Barbro Friberg                      Amanda Lou Fischer    
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Styrelsens tack 
 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett STORT TACK till alla som har deltagit i verksamheten och 

aktiviteter under året. 

 

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Agneta Lundström            Monica Beijer 

Ordförande           Vice ordförande 

 

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Eva Löfbom   Annika Jansson 

Sekreterare    Kassör 

 

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Malin Bergh   Helen Nylander 

Ledamot                          Ledamot 

  

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Hannah Öster   Maria Pettersson  

Ledamot                                                               Suppleant 

 

--------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Tina Lilja                              

Suppleant                                                                                                                        

 

 

 

 


