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FÖRSLAG PÅ DAGORDNING
Mötets öppnande

1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
4. Val av justerare
5. Val av rösträknare
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
7. Fråga om mötet 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 rambudget
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Beslut om omedelbar justering av p. 12–14

19 Årsmötet avslutas
Utmärkelser och avtackningar - ( Maria Juslin)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/21
STYRELSEN SAMMANSÄTTNING
Ordförande: Ola Engman
Vice ordförande: Maria Juslin

Sekreterare: Mathilda Lundqvist
Kassör: Karin Nylander
Ordinarie ledamot: Jennifer Blomberg ( Jennifer lämnade styrelsen under hösten)
Suppleant 1: Yvonne Gunnarsson (Yvonne gick in som ledamot)
Suppleant 2: Pether Ericsson

REVISORER
Ordinarie revisorer: Peder Nimrodsson och Owe Johnson
Suppleanter: Jeanette Ericsson och Björn Bjuggren

ANSVARIGA I VERKSAMHETSGRUPPER
Agility: Karolina Eliasson
Bruks: Åsa Björnström
Draghund: Vilande
Freestyle: Vilande
Hundägarutbildning: Amanda Norden
IGP: Camilla Hjärpe
Lydnad: Helen Israelsson
Nosework: Erica Svanered
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Plan och material: Carin Nylander
PR/Info: Vakant
Rallylydnad: Johanna Larefalk
Stuga- och trivsel: Jamilla Chebil

Test- och beskrivning: Petra Persson
Tjänstehund/patrullhund: Anders Burstedt
Tjänstehund/Räddningshund: Vilande
Utställning: Vakant
Vindelälvsdraget: Sara Byström (Björn)
Valberedningen: Malin Malmenström
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

• Åtta protokollförda styrelsemöten
• Medlemsmöten 3 st digitala samt årsmötet

• Två möten med verksamhets-grupperna
Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten finns hos styrelsen.

STYRELSEARBETE
År 2020 har pga pandemin varit ett mycket annorlunda år med en rad inställda aktiviteter. En
nödvändig omställning var att såväl medlems- som styrelsemöten till största delen hållits digitalt.I
kommunikation med verksamhets grupperna framkom det att de ej önskar närvara regelbundet vid
styrelsemöten, utan endast då specifika frågor som rör deras respektive verksamhet diskuteras. Varje
verksamhetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen via vilken man kan framföra synpunkter och
önskemål direkt till styrelsen.
Flytten från Ön verkar nu vara på väg in i en mer aktiv fas. Ordförande har efter
flertalet kontakter med kommunen nu fått ärendet till behandling i Mark och
beredning, och en planskiss över området har delgivits medlemmarna. Information om
flytten har också givits på ett medlemsmöte. Så snart ärendet är färdigbehandlat hos
kommunen, så kommer flyttarbetet gå in i ett mer aktivt skede, och alla som känner sig
manade att delta i detta arbete välkomnas att höra av sig till ordförande.
Behovet av ytterligare en inomhuslokal för vinterträning har diskuterats och förslag på
tänkbara lokaler mottages tacksamt. Några förslag på inköp av lokaler och områden
har inkommit, och även kollats upp av styrelsen, men de har redan varit sålda eller inte
svarat upp mot kraven på en ny lokal.
Tidigare beviljat bidrag från kommunen på 1 miljon kronor har en frist för användning
till utgången av 2021.
Då en ordinarie ledamot under året lämnade styrelsearbetet, så har suppleant 1
vald på 2 år klivit in som ordinarie ledamot. Den därmed tomma suppleantposten
har därefter varit vakant.
Styrelsen har haft en representant på ÖND:s fullmäktige och samordningskonferens.

UTBILDNING
Styrelsen har under året lagt upp en plan och påbörjat utbildning i
föreningsteknik utifrån boken Föreningsteknik av Jan Wigdell. Detta arbete har
utgått från inläsning och aktiva diskussioner i relation de olika kapitlen. Till följd

av att majoriteten av styrelsemötena hållits på distans, har utbildningen endas
hunnit inledas. Förhoppningen är att kunna fortsätta detta arbete även
kommande år.
Klubben har även utbildat tre valp- och allmänlydnadsinstruktörer och i
samarbete med ÖND utbildat M2-figuranter.

MEDLEMSUTVECKLING

Årtal
2014-12-31

2015-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31

Antal medlemmar
586

617
587
567
612
657
697

VERKSAMHETSGRUPPER
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner 2020/2021 för respektive verksamhetsgrupp återfinns
som bilaga 1 i årsmöteshandlingarna. Sammanfattningsvis kan vi se att det varit ett annorlunda år för
alla verksamhetsgrupper, men alla har gjort ett fantastiskt jobb med kreativa idéer så medlemmar i
klubben under pågående pandemi kunnat träna, tävla och umgås i hundens tecken.

MÅL OCH VERKSAMHETSPLANER FÖR 2021
Umeå brukshundklubbs övergripande mål för 2021 återfinns på hemsidan under
årsmöteshandlingar. Dessa är nedbrutna från SBKs centrala mål. Respektive

verksamhetsgrupp har planerat sin verksamhet så att vi tillsammans under året ska ha
möjlighet att uppnå dessa.
Verksamhetsplaner för 2021 för respektive verksamhetsgrupp återfinns på hemsidan
under årsmöteshandlingar.

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
• Fortsatt arbete med klubb flytten. Kommunen har under hösten behandlat ärendet runt
Anumark efter en del bakslag med Umeå Energi angående kraftledningen så har kommunen
tagit fram mer mark i området som ser ännu bättre ut. Målsättningen är att kunna påbörja
markarbeten under våren. Så fort nödvändiga tillstånd har beviljats kommer arbetsgrupper att
tillsättas.
• tillse att funktions- och organisationsbeskrivningar för UBHK harmonierar med
de befogenheter och arbetsfördelningar som behövs för att verksamheten ska
fungera så enkelt som möjligt utan att tappa kvalitet.
• tillse att vi får gemensamt digitalt dokumentbibliotek för styrelsen samt för
verksamhets grupperna. Dessa ska vara skyddade så att bara behöriga
personer kommer åt dessa. Dessutom förenkla uppdatering av hemsida med
hjälp av PR/Info grupp.
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• För att underlätta samsyn mellan verksamhetsgrupper och stärka klubbkänslan
planeras aktiviteter under hösten.
.

STYRELSENS SLUTORD
Med detta vill styrelsen tacka för det gångna året och vi ser fram emot ett nytt
spännande verksamhetsår tillsammans med er alla!
Umeå 23 februari 2021
Styrelsen för Umeå Brukshundklubb

_________________________ _________________________
Ola Engman/Maria Juslin
Ordförande/Vice Ordförande

_________________________ _________________________
Karin Nylander
Kassör

_________________________ _________________________
Mathilda Lundqvist
Sekreterare

_________________________ _________________________
Yvonne Gunnarsson
Ledamot

_________________________
Pether Ericsson
Suppleant 2
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
UMEÅ BRUKSHUNDKLUBBS STYRELSE 2021

Medlemmar har också nominerat Pether Eriksson som ordförande, ledamot och suppleant
Där kommer val att ske

Malin Malmenström, Olivia Holmgren
Valberedningen
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