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Dagordning 
vid årsmöte för Växjö Brukshundklubb 2018-02-18. 

 

 

       

1. Mötets öppnande. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

 

3. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

5. Val av mötesordförande, samt styrelsens val av sekreterare. 

 

6.    Fastställande av dagordning. 

 

7.  Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

8.  Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017. 

 

9.  Fastställande av balansräkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner. I detta 

beslut får ej styrelsens ledamöter delta. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

 I detta beslut får ej styrelsens ledamöter delta. 

 

11.  Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande år. 

 

12.  Fastställande av medlemsavgift, inkl. förbundsavgift för nästkommande 

verksamhetsår och bemyndigande till styrelsen att vid behov besluta om 

justering av avgiften med anledning av kongressbeslut. 

 

13.  Val av: 

 a) Ordförande 1 år 

 b) Kassör 2 år 

 c) Sekreterare 2 år 

 d) Två (2) ordinarie ledamöter 2 år 

 e) En (1) suppleant 2 år 

 f) Två (2) revisorer 1 år, i detta beslut får styrelseledamöter ej delta. 

 g) Två (2) revisorssuppleanter 1 år, i detta beslut får styrelseledamöter ej delta. 

h) Representant till lokala Kommunala insatsstyrkan (KIS) eller uppdrag åt 

styrelsen att utse representant. 

i) Ombud och suppleanter på 1 år till distriktsmöten, eller ge styrelsen uppdrag 

att utse dessa. 

j) Valberedning, tre (3) ordinarie och en (1) suppleant. 

14. Omedelbar justering av paragraf/punkt 13. 

15. Övriga ärende och eventuella motioner. 

16. Mötets avslutande. 



Verksamhetsberättelse 

för 

Styrelsen och Sektorerna 

i 

Växjö Brukshundsklubb 2017 


Styrelsen 
Mathias Paulsson  Ordförande 

Lina Schlegel  Kassör 

Linda Bendz   Sekreterare, adjungerad 

Peter Söderberg  Ledamot 

Joakim Engdahl  Ledamot 

Susan Linderos  Ledamot 

Linda Thorén  Ledamot 

Lars Hellman  Suppleant 

Roger Bendz   Suppleant 

 

Under verksamhetsåret 2017 har VBK:s styrelse haft elva (11) protokollförda styrelsemöten 

varav ett (1) konstituerande möte. Det har varit tre (3) medlemsmöten förutom årsmötet. 

 

Av styrelsen utsedda ombud har deltagit vid distriktets årsmöte samt medlemsmöten. 

 

Medlemsantalet 2017-12-31 var 389 medlemmar en minskning med 36 medlemmar sedan 

föregående år. 

 

 

 

Ordförande sammanfattar året 2017 

Nu har det gått ännu ett år. Växjö Brukshundsklubb har en fantastisk bredd på sin verksamhet. 

Vi är många som tränar och tävlar inom olika hundsporter. Klubben har haft representanter 

både på Bruks SM och på Agility SM som gör att man känner sig stolt över som medlem. 

Under sommaren hade vi tyvärr besök av ett gäng vildsvin som förstörde delar av planen. 

Många hjälpte till att återställa samt att montera elstängsel runt hela planen som vi nu hoppas 

ska hålla svinen utanför. 

Den planerade belysningen har inte blivit utförd än men vi har gjort en överenskommelse med 

kommunen som ska hjälpa oss att montera nya stolpar samt hjälpt oss med diverse tillstånd 

osv. Så förhoppningsvis kommer det bli färdigt under vintern/våren. Detta gjorde att det blev 

mycket billigare för klubben, då det går att återvinna stolpar mm. 

Vi har ett bra samarbete med kommunen i olika ärenden och det känns bra. 

Polisen och Växjö Hundungdom har hyrt av oss även i år. 

 

Jag tackar alla medlemmar för alla ideella timmar som har lagts ner under året. Utan det 

arbetet så vore det omöjligt att få klubben att utvecklas. 

 

 

 

 

 



Jag vill passa på att tacka för mig då jag nu väljer att sluta som ordförande. Jag känner att jag 

har gjort mitt på den posten och lämnar nu över till nya krafter att driva Växjö 

Brukshundklubb vidare. Jag har under mina år som ordförande lärt mig jättemycket nya saker, 

jag har träffat massa olika människor. Det har utvecklat mig som person och gett mig många 

nya lärdomar. Jag tänker fortsätta att jobba i klubben men då som instruktör på agilityplanen 

och kanske klippa lite gräs eller nåt annat pyssel. 

Mathias Paulsson 

Ordförande 




Tävlingssektorn 

Vi har arrangerat en domarexamination. Växjö Brukshundsklubb har examinerat två (2) 

bruksdomare 1:klass B. Vi har utbildat sex (6) Lydnads tävlingsledare i de nya momenten, 

Sara Ericsson, Anna Lindelöf, Ingela Knutas, Hampus Hellman, Anna Lund och Frida 

Knutsson. 

På Bruks-SM hade vi ett (1) ekipage med i Rapporthundsgruppen, Sara Ericsson med 

Tullarbakens Illvilja. I Skyddshundsgruppen två (2) ekipage, Anna Lindelöf med Julle av 

Centaurus och Hampus Hellman med Inga av Centaurus. På Lydnads-SM hade vi inget 

ekipage från Växjö Brukshundsklubb, 

Vi har under året arrangerat sex (6) officiella bruksprov och två (2) lydnadsprov. Antalet 

startande bruksekipage: 63 och lydnadsekipage: 77. 

Ett stort tack till alla som hjälpt till vid tävlingarna under året! 

 

Patrik Svensson 

Tävlingssektorn 




Utbildningssektorn 
Under 2017 har vi återigen haft en stor kursverksamhet på klubben.  

Vi har för första gången testat att ha en ”prova på kurs” i fem olika grenar för att visa vår 

bredd här på Växjö Brukshundklubb. Vi har också testat och hittat ett bra upplägg med att ha 

föreläsningskvällar för våra valpkursare, och bjudit in övriga medlemmar till ”Bra relation” 

mellan dig och din hund.  

 

Under våren hade vi en grundmodul (första steget till att bli instruktör, hjälpare), där alla 12 

deltagarna var från klubben. Vi har även utbildat tre stycken i Allmänlydnad steg 2, Caroline 

Karlsson, Peter Söderberg och Thorbjörn Sjösten. Vi hade med två stycken blivande 

instruktörer på höstens grundmodul som arrangerades i distriktets regi.  

Susan Linderos och Lotta Asp har under året utbildat sig till SBK allmänlydnadslärare. 

 

Under året har vi haft möte inom sektorn och vi har haft 3 instruktörsmöten. Vi passar på här 

att tacka alla för en härlig insats 2017! 

Susan Linderos 

Utbildningssektorn 








Stugsektorn 

Löpande underhåll har skett både invändigt och utvändigt. Vi har fått ett nytt pumphus med 

vattenpump och filter. Kodlås har installerats på dörrarna till klubbstugan, filmsal och toalett. 

Styrelsen 

Stugsektorn 




Marksektorn 

Under året har skötsel av klubbens grönområden, häckar m.m utförts. Gräsklippningen har 

fungera någorlunda väl och det har varit sex (6) personer som vid behov har klippt klubbens 

gräsmattor. 

 

Under våren 2017 ordnades en fixardag på klubben där allmän utomhusstädning 

genomfördes.  

 

Under sommaren hade vi vid ett flertal tillfällen besök av vildsvin som förstörde delar av 

planen. Flera hjälpte till att försöka återställa planen, nya krafttag tas under 2018. Under 

hösten har ett antal medlemmar samlats och monterat elstängsel runt hela planen och 

förhoppningsvis ska det hålla vildsvinen borta från planen 

 

Under året har det varit en del problem med gräsklipparna. Nu har vi investerat i reparationer 

och service på gräsklipparna så att de ska fungera under 2018. 

 

Den planerade av ny belysning har inte blivit utförd än, en överenskommelse med kommunen 

är gjord och de ska hjälpa oss att montera nya stolpar samt med diverse tillstånd. Vår 

förhoppning är att det ska bli färdigt under våren 2018.  

Mikael Thorén och Johan Linderos 

Marksektorn 




Kökssektorn 

Flera medlemmar har varit behjälpliga med inköp och liknande. De aktiviteter som krävt 

kökshjälp har själva fått ordna så att det funnits personer i köket för sina aktiviteter. 

Ett stort tack till alla som har sett till att det har fungerat det gångna året! 

Styrelsen 

Kökssektorn 




Festsektorn 

I juni hade vi en grillfest på klubben. Vi grillade kyckling, fläskfilé m.m och åt tillsammans 

inne i klubbstugan. Till efterrätt åt vi marängswiss . Ett 20-tal medlemmar kom och förgyllde 

kvällen. 

Sara Ericsson 

Festsektorn 






Hemsidan 

Under året som gått har hemsidan uppdaterats med information som inkommit gällande 

klubben som inkommit till webbansvarig. 

Sandra Kjellsson 

Hemsidan 




Agilitysektorn  
Till SM 2017 i Östersund var det två (2) ekipage från Växjö BK som lyckades kvala in. Anna 

Widströmer med sin WK Trolla, de kom på en hedrande 3:dje plats individuellt i largeklassen. 

Petra Patcha med sin WK Sokie tävlade individuellt i largeklassen, Petra lyckades dessutom 

vinna lag-SM  med sina lagkompisar. Stort grattis till de fina prestationerna. Många andra 

ekipage har varit ute på tävlingsbanorna och gjort mycket bra resultat. Det är ca 10 – 20 

ekipage som tävlar aktivt i de olika klasserna. 

 

På vårterminen hölls två (2) nybörjakurser och en (1) fortsättningskurs. På höstterminen hölls 

en (1) nybörjarkurs, en (1) fortsättningskurs och en (1) tävlingskurs. Det har under året varit 

ett flertal välbesökta temakvällar samt en (1) träningstävling. 

 

KM i Agility avgjordes i slutet av oktober. Det arrangerades även en blåbärsklass r de som 

inte har tävlat officiellt. 

Klubbmästare: 

X-Large: Leif Fransson med sin aussie Ammi. 

Large:  Anna Widströmer med sin working kelpie Tingeling. 

Medium: Lina Nilsson med sin blandras Rosa. 

Small:  Johanna Carlsson med sin sheltie Candy. 

X-Small: Emmelie Roth med sin jack russel terrier Dusty. 

 

Blåbärklass: 

X-Small:  Anna Ståhl med Sigge. 

Medium: Carla Canham med Alvis. 

Large: Emelie Widtrömer med Tingeling 

X-Large:  Martin Steen med Sammy. 

 

I början av januari kommer det anordnas en utvecklingshelg för aktiva instruktörer. Det är 

Annica Aller som kommer och inspirerar instruktörerna att fortsätta hålla bra kurser. Vi 

kommer att vara i ridhuset på Ingelstad gymnasiet. Hinderparken förnyas med fyra (4) 

tunnlar, en (1) ny balansbom och en (1) ny gunga. Vinterträning startas upp för klubbens 

medlemmar i Moheda bollhall med start i början av januari. Agilitysektorn har under året haft 

flertalet möten och även en trivselkväll med pyssel. 

Catja Paulsson, Emmelie Roth, Pia Nilsson, Millis Ljung och Therese Andersson 

Agilitysektorn 



Rallylydnadssektorn  
Vi hade en tävling på våren 2017 som drog många starter, vi fick mycket god respons på 

denna. Utöver tävlingen har vi haft kurser under året. 

Rallysektorn 





Rasutvecklingssektorn- RUS 

Under 2017 har vi genomfört fyra (4) MH som planerat, 8 april, 13 maj, 3 juni och 7 oktober 

2017. Vi har haft för många anmälningar och tvingats att hänvisa till andra klubbar. 

Brukshundklubbarna i Jönköping och Värnamo har varit oss behjälpliga med figuranter. 

 

Vi har fortsatt att uppdatera banan, under 2018 kommer den att kvalitetssäkras. Vi har under 

året haft ett bra samarbete med övriga sektorer.  

Uppstartsmötet är planerat till början av februari 2018. 

Lars Hellman 

RUS-sektorn 



Valberedning 

Vi har under hösten börjat leta efter lämpliga kandidater till ordförande, sekreterare, kassör, 

revisorssuppleant samt valberedning. 

Vi har pratat med många engagerade medlemmar, vi har även både på hemsidan, fb samt 

medlemsmöten försökt få hjäp med förslag på kandidater. 

Vi har nu fått förslag på de poster som behöver fyllas, samt även flera namn som gärna ställer 

upp som ledamöter om det behövs. 

 

Vi tackar för förtroendet och önskar 2018 år styrelse lycka till med att även i fortsättningen 

driva vår klubb framåt. 

Anette Engdahl, sammankallande 

Valberedningen 


 
Resultaträkning 

Genomgång på årsmötet. Handlingar finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

Balansräkning 
Genomgång på årsmötet. Handlingar finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

Budget 
Genomgång på årsmötet. Handlingar finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 års styrelse säger ett stort tack till alla dem som hjälpt till och gjort en ideel och 

ovärderlig insats för klubben under det gångna året. Vi önskar alla VBK:s 

medlemsekipage lycka till under 2018. 

 

Tack för förtroendet! 

 

 

 

Mathias Paulsson  Joakim Engdahl 

 

 

 

Lina Schlegel  Susan Linderos 

 

 

 

 

Peter Söderberg  Linda Thorén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsplaner 2018 

Tävlingssektorn 

Tävlingar 2018 

Söndag 18 mars SPÅR / Lägre & Högre 

Söndag 15 april SPÅR / Elitklass 

Lördag 5 maj RAPPORT / Appel, SPÅR / Appel, SÖK / Appel 

Söndag 6 maj SÖK / Lägre, Högre & Elit 

Lördag 12 maj AGILITY / Klass 2 & 3 

Söndag 13 maj AGILITY / Klass 3 & Lag 

Onsdag 23 maj LYDNAD / Startklass kväll 

Onsdag 5 sept  LYDNAD / Startklass kväll 

Söndag 16 sept  SKYDD / Lägre, Högre & Elit 

Ev. rally tävling ej ansökt ännu. 

Söndag 14 okt SPÅR / Appelklass 

Lördag 24 nov LYDNAD / Alla klasser, inomhus 

Söndag 25 nov LYDNAD / Alla klasser, inomhus 

 

Klubbmästerskap i Agility under hösten 2018. Någon träningstävling i Agility planeras också 

under året. 

 

Vår ambition är att utbilda fyra (4) tävlingsledare i bruks under året. Vi har fått tillgång till ny 

mark att ha tävlingar på, Huseby och Dansjö gård. Det är även behov av att utbilda domare i 

lydnad, förslag mottages gärna. 

Patrik Svensson 

Tävlingssektorn 

 

Utbildningssektorn 

Vi ser ett ökat intresse för vår kursverksamhet och kurserna blir snabbt fullbokade. Behovet är 

alltså stort att skicka våra blivande instruktörer på utbildning. Växjö BK håller i en 

allmänlydnadsinstruktörsutbildning under våren, där vi har fyra (4) deltagare med från 

klubben. Vi har även två (2) som kommer att utbilda sig till SBK spårinstruktörer. Växjö BK 

har fått en avtalsinstruktör till , Annie Andersson. 

 

Vi fortsätter med våra populära föreläsningskvällar i större grupp för våra kursare och i år 

kommer vi även att kunna erbjuda föreläsning från Växjö Djursjukhus med allt från 

kloklippning, tassbandage, vikt och hälsa. 

 

Under året kommer våra avtalsinstruktörer att hålla 10 -15 kurser om behov finns. 

 

Vi ser fram emot att hitta nya medhjälpare och instruktörsämnen under året. 

 

Nu blickar vi mot ett nytt år med fortsatt utveckling av klubbens utbildningsverksamhet med 

målet att ytterligare kunna möta upp den stora efterfrågan på kurser och utbildningar som 

efterfrågas. 

Susan Linderos 

Utbildningssektorn 

 



 

 

 

 

Stugsektorn 

Löpande underhåll av sektorns byggnader kommer att ske. Det kommer att målas och fixas 

invändigt i samtliga lokaler. Ett nytt kök med vitvaror kommer att installeras. 

Vi söker intresserade som kan ingå i stugsektorn och driva den framåt. 

Stugsektorn 

 

Marksektorn 
För att sköta gräsklippningen och övrig markskötsel under 2018 kommer marksektorn försöka 

rekrytera ett antal personer som kan tänka sig att bli schemalagda under säsongen. Detta för 

att få mer kontinuitet i skötseln av planerna.  

För att det nya elstaketet ska fungera kommer det även att föreligga ett större behov av 

röjning runt klubben varpå en ny röjsåg kommer att inköpas. 

Johan Linderos och Mikael Thorén 

Marksektorn 

 

Kökssektorn 

Fortsätter sitt arbete på samma sätt som förra året, med förhoppning om att få en ansvarig för 

sektorn. 

Styrelsen 

Kökssektorn 

 

Festsektorn 

Vi planerar att ha en grillkväll för alla klubbens medlemmar den 26 maj. Vi hoppas på ett 

stort deltagande. Varmt välkomna! 

Sara Ericsson 

Festsektorn 

 

Hemsidan 

Hemsidan kommer att uppdateras som vanligt under året. 

SandraKjellsson 

Hemsidan 

 

Agilitysektorn 

Förutom att jobba med tävlingen i maj så planerar vi att organisera förvaringen av hinder i 

den nya boden. Se över hinderparken och förnya vid behov. Se över möjligheten att få upp 

någon form av inhägnad för att kunna ha flera kurser igång samtidigt. 

Catja Paulsson, Emmelie Roth, Pia Nilsson, Millis Ljung & Therese Andersson 

Agilitysektorn 

 

Rasutvecklingssektorn 

Vi kommer att genomföra två (2) klubb MH, 25 mars och 10 juni. Utöver det har vi två (2) 

eventuellt tre (3) uppfödar-MH, datum ej bestämt, blir någon gång under hösten. 

 

Vi ska göra oss mer synliga i sektorerna samt komma vid kurstillfällen och informera om vår 

verksamhet i RUS. 



 

Vår tanke är att utbilda ett antal figuranter. Utbildning för dessa är den 24 – 25 februari. 

Uppstartsmöte är planerat till början av februari. 

Lars Hellman 

RUS-sektorn 

 

 

Rallylydnadssektorn 

En tävling är inplanerad, ej datumsatt. 

Styrelsen 

Rallylydnadssektorn 


