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Styrelsens verksamhetsplan 2023

Styrelsen avser att fortsättaatt arbeta fören trevlig medlemskultur med efterlevnad av värdeorden
Öppenhet,Gemenskap, Kunskap, Tydlighet, Trygghet, Kvalitet och Nyskapande.

Arbeta fören inkluderande stämningi alla verksamheter.

Uppmuntra och visa öppenhetföridéeroch förslagfrånmedlemmar.

Arbeta fören god kommunikation inom klubben och dess olika verksamheter.

Informera medlemmarna viahemsidan, sociala kanaler samt ett digitalt nyhetsbrev.

Stöttaen fortsatt utveckling av anläggningen.

Fortsättasamarbetet med kommunen gällandeekonomiskt bidrag till klubben och verksamheterna.

Stödjaden ungdomsverksamhet som har kommit i gång.

Aktivt arbeta föratt utbilda fler funktionärer.

Genomföraett gemensamt klubbmästerskapföralla grenar.

Verka föratt klubben syns vid externa arrangemang.

Visa sin uppskattning till medlemmarna genom att inbjuda till Torpsista.

Verka fören god yttre och inre miljö.

Vara medlem iJärpesmyransvägförening.

l övrigtverka enligt gällandearbetsordning.

Styrelsen har under 2022 beståttav

Monica Backerholm, ordf
Malin Nimrodsson Ögren,vice ordf
Susanne Gunnarsson, sekr
Helena Hägglund, ledamot
Mari Lundstedt, suppleant
Julia Hörnfeldt,suppleant
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INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER

BIDRAG

UTHYRNING

ÖVRIGAINTÄKTER

INTÄKTER

ADMINISTRATION

REULTAT -22

41518,75

23000

300

18218,98

83037,73

BUDGET -23

45000

45000

KOSTNADER
MEDLEMSAVGIFTER

FÖRENINGSAVGIFTER

KÖKETINTERNT

ÅRSMÖTE

ÅRSFEST
PRISET
INVESTERINGAR

KONTORSMATERIAL
WEBKOSTNADER

TELEFON/INTERNET

PORTO

FÖRSÄKRINGAR

ÖVRIGAKOSTNADER

BANKKOSTNADER
FIKA MÖTEN

RESEKOSTNADER

UPPVAKTNINGAR
AVSKRIVNINGAR
KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

-5506,25
-1550

-5928

-4000

-374
-772

-973
-3736

-5754

-2703

-260

-11280

-1765
-4068

-1703,9
-959

-10120

-1499,8

-6000
-1600

-6000

-4000

-4000
-6000

-3000

-500

-11500

-4000
-2000
-1000

-5000
-1500

-62952

20085,73

-56100

-11100



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: Agility
År:2023

Planerade aktiviteter kommande år
Vi planerar att hållaoch arrangera:

Ett flertal agilitymöten.
4 cuper
Ett klubbmästerskap
En tävling. Den tävlingenäransökttill 3-4 juni 2022 och kommer
att hållaspåKallehov.
En nybörjarkurs/hinderinlärning.
En agilitykurs i agilityförberedande.
Arrangera minst en träningstävling.
Boka/anlita en extern instruktör
Gemensamma träningskvällar
Målade agilityhinder som Tarmo har renoverat.
Säljagamla agilityhindren.
Sättaupp ett schema försladdning av agilityplanen.

Kommentarer
Agilityhindren finns i Sörsvedjeridhus fram
att tränapåagilityplanen påklubben.

vårennärdet blir möjligt

Vi äri behov av fler agilityhinder och kommer därföratt arbeta föratt
hitta sponsorer och ordna försäljningföratt bidra med pengar till
klubben.

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren.
Vårinriktning äratt utveckla agilityns verksamhet. Att arbeta föratt
fler vill prova påagility och fler vill börjatävla.

Vi vill ocksåkunna hållatävlingardärvi kan köraagilitylopp
respektive hopplopp var sina dagar. Vilket innebäratt vi måsteha
en hinderpark som räckertill tvåkompletta banor.



Kommentarer
Vi önskaratt gräsplanenpåklubben breddas och att vi fårytterligare
toaletter.

Underskrift med namnförtydligandeoch datum

Datum: 2022-11-15

Helena Hägglund

Ä-^^LL

Ulrica Arthursson

i6^ /^^^

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12.



AGILLITY
INTÄKTER RESULTAT-22 l BUDGET-23
TÄVLINGAR

KURSER
KÖKET

FÖRSÄUNINGNEWBODY
CUPER
TRÄNINGSTÄVLING

KLUBBMÄSTERSKAP

BIDRAG

INTÄKTER

(KOSTNADER
TÄVLINGAR

KURSER

HYRA

PRISER

AGILITYBANA

KÖKETOCH RESOR MM
AVSKRIVNINGAR

KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

60485
34200

13186

15683

1500

-14 383,70
-48 750
-11 675
-16 303
-4427
-3382
-7655

125 054

106 575,70
18478,3

30000
1000

10000
15000
1000

10000
500

-15 000

-7500
-15 000
-44 500

-7600

67500

-89 600
-22100



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: Anläggning
År: 2023

Planerade aktiviteter kommande år.
Rullande underhåll.
Målaklart péstugan.
Ta bort högarnasom årpånya appelplanen.
Hållaskid/promenadspéröppet.
Sladda Agilllty plan.
Göraen till toalett.

Kommentarer.
Fårse hur mycket som kan göraspga av mindre aktiviteter som inbringar pengar.

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren.
Försökafånya appelplanen gjord om det finns ekonomi fördet.

Kommentarer.
Fårse hur mycket som kan göraspga av mindre aktiviteter som inbringar pengar.

Datum Örnsköldsvik9/11 2022

Underskrift med namnförtydligande(verksamhetsansvarig och övriga
medlemmar i verksamheten).

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12.



INTÄKTER

KÖKET

BIDRAG
UTHYRNING
INTÄKTER

ANLÄGGNING
RESULTAT -22

16513
11956
11550

BUDGET-23

25000

12000
140019 37000

KOSTNADER
KÖKET

ELKOSTNADER

UNDERHÅLLTORPET
UNDERHÅLLMARK

DRIVMEDEL

UNDERHÅLLMASKINER

UNDERHÅLLVÄG

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

INVESTERINGAR

TELEFON/INTERNET
FÖRSÄKRINGAR

BANKKOSTNADER

AVSKRIVNINGAR

KOSTNADER
RESULTAT FÖRÅRET

-16186
-37633,41

-18652
-12000

-3160,08

-771

-17950
-2526,05

-1399

-1146
-15010

-1503

-23588,55

-20000
-70000

-48000

-10000
-3500
-1500

-20000
-2500
-2000

-1000

-15000
-1800

-23500

-151435
-11416

-218800
-181800



VERKSAMHETSPLANERING BOL 2023
Inför2023 såhar vi 10 tävlingartotalt inom Bruks och Lydnad godkändaoch
klara.

Vi har införti årl förmiddagstävlingoch em tävlingsamma dag i lydnad och
hoppas det kommer bli lyckat.

3 st Lydnads tävlingar

7 st inom Bruks varav l i skydd EKL, HKL, LKL

l februari eller mars såkommer vi samla alla funktionärernya som gamla att ha

genomgångi funktionärsarbetetoch ävenintern utbildning som kommer ledas
av 2 st domare som ärmedlem i vårklubb.

Vi kommer att körabådeteoretisk och praktisk utbildning av vårafunktionärer.
Den praktiska utförsnärdet ärlämpligtunderlag fördet ute.

Målsättningmed att utbilda, förberedafunktionäreräratt vi ska fåbättre
tävlingaroch trygga funktionäreri deras arbete.

De funktionärersom aktivt tävlarförklubben ska få"fripass" frånatt arbeta på
de tävlingari deras gren i hopp att fåfler att vilja vara hjälpsammaoch vilja
ställaupp.

Elin Molander BoL



INTÄKTER

TÄVLINGAR

KURSER

KÖKSFÖRSÄLNING

INTÄKTER

BRUKS OCH LYDNAD

RESULTAT-22 BUDGET-23
24943 35000
18350

7500
43293 42500

KOSTNADER
TÄVLINGAR -13017

TÄVLINGARMATERIAL -1217

KURSER -14200

KURSLITTERATUR -419

KÖKET -2052

FÖRLAGSARTILKLAR -73

PRISER -1482

STAMBOKFÖRINGSAVGIFTER -2845

FÖRBRUKNINGSMATERIAL -389

MAT OCH LOGI -158,85

FIKA MÖTEN -984,22

RESEKOSTNADER -935,25

KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

-4500

-37771,3

5521,68

-4500

38000



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: HOOPer
År; 2023

Planerade aktiviteter kommande år.
Vi planerar att ha nybörjarkurser och ävenerbjuda fortsättningskurs.
Vi tänkerha tvåcuper.
Vi tänkervara med och visa upp vårsport påGame Fair och övrigatillfällendärvåran
sport ärlämplig.

Kommentarer.

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren.
Fortsättaatt visa upp vårsport såatt såmångasom möjligska kunna fåprövapåden
och fåkunskap.
Finnas tillhands och stöttaalla som vill hållapåmed sporiien i ver klubb.
Erbjuda nyutbildning av medlemmar såvi fåren härliggrupp som kan fortsättaväxa.

Kommentarer.

Datum 2022-11-28

Underskrift med namnförtydligande(verksamhetsansvarig och övriga
medlemmar i verksaopheten).

Vi/'CMTvC ^jiAuAAM^ Vuonn-c t^c^h»/

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12.



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: Mental
ÅT 2023

Planerade aktiviteter kommande år.
Förtillfälligtärde dessa datum som MH ärplanerade:
12/8-23 7/10-23

KQmmentarer,
Förutsättningenföratt arrangera MH under åretäratt vi blir fler figuranter
och att fler hjälpertill under, föreoch efter MH -säsongen.
Föratt Mental verksamheten ska fungera som bästskulle det behöva
utbildas fler figuranter och testledare inom mental.

Verksamhetens inriktninci förde komniandeAre^ren,
En förhoppningäratt kunna genomföraca 4 - 5 MH:n per årför
att hjälpatill med en bra mental status påvårahundar.
Mental verksamheten behövergöranågrainköpsåsom:

• En ny cape
• Skott

Kommentarer.
Eftersom vi behöverfler utbildade figuranter och testledare
inom mental, såförsökervi anordna en Föreläsningom Hundars mentalitet
och varfördet ärviktigt med MH och MT.

Örnsköldsvikden 30/11 - 22

M^6?-7A. LM^^^-C-^
Mari Lundstedt Carolin Westermark

•^

Pia Westin



INTÄKTER
MH

INTÄKTER

MENTAL
RESULTAT -22 BUDGET -23

14700 9600

14700 9600

KOSTNADER

TESTER

KÖKET

STAMBOK
FÖRBRUKNINGSMATERIAL

INVESTERING

KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

-7803

-1422,9

-1035

-4000

-960
-400

-1300
-10260,9

4439,1

-6660

2940



VeRMSAMHRTSPU^NERING

VerksBmhets Nose Work
Är{2023

Plitne de aktiviteter Ifoinmande År,
• 2 st> öppenträhinöVÅRt-espeHtJve HÖST,
» Summlt

Kommentoreri
Inga

Verksftmheténstnrlktninfi förde Rommande tr®åren.
GeménSiammaNose Work fräiilngarförmedlemmar l Örnsk^ldsvlks
Brukshunclklubb.

Itomnnentarér*
Inga

UndersNrlft med ngmnrörtydlloandeoch datum (vcritSflniitBtsansvtirlBecit
övrigamedlBtnntar l verte8inl>teten)<

ÖRNSKÖLDSViK2022-11-30

/^mlk ffi^&f^i
Camilla Häggsfröm

(sBmmanKaitftnda)

Uu^ali MNitW\
Unda-11 Isaksson

|^^vl^^._.^^^^^/'w;~y
Sanna

Läiiinastill sekfteteraren senast don 1/12,



INTÄKTER

KURSER

TRÄNING

INTÄKTER

NOSEWORK

RESULTAT -22

12300
BUDGET -23

1500

12300 1500

KOSTNADER

KURSER
LOKALHYRA

MAT OCH LOGI
KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

-14036
-1350

-715,7
-16101,7
-3801,7

-800

-800

700



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: Rallylydnad

År: 2023

Planerade aktiviteter kommande år.
13-14 Ma) 2 dagars ryllytävllngallaklasser. 9-10 Sptember 2 dagars rallytävlingalla klasser.
4 stycken cuper Maj.Junl, Augusti och September. EV en kvällmed éngermBnlandscupen.
Ennattoup 30 juni.
KM i oktober.
Kolla Intresse föratt ta hit någonsom kan hällakursdag f6r oss aktiva.
kolla intresse föratt fä2 stycken skrivare till.
Ändrakraven föratt sökapris i arets bästarallyekipage.
Designa en 100 poBngsrosett.

Kommentarer.

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren.
Fortsättavara en aktivgren och vara med och visa upp våranverksamhet närdet går.
Finnas tillhands och stöttaalla som vill tävlaförvåranklubb.
Erbjuda kurser och utveckling till de som vill.
Hållanyutbildning av medlemmar såvi har en stor, stabil och aktiv rallygrupp.

Kommentarer.

Datum 2022-11-21

Underskrift med namnförtydligande(verksamhetsansvarig och övriga
medlemmar i verksamheten). ^ , n

Lämnastill sekreteraren senast den 1/12.



INTÄKTER

TÄVLINGAR

ÖVRIGT

INTÄKTER

KOSTNADER

TÄVLINGAR

TÄVLINGSMATERIAL

KURSER MEDLEMMAR
PRISER

STAMBOKSAVGIFTER
HYRA

MAT OCH LOG l
RESEKOSTNADER

KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

RALLYLYDNAD

RESULTAT-22

31125
500

-12917
-3234
-600

-7628
-2295

-526

BUDGET -23

31000

31625

-10000
-4000

-7000

-1500
-1000
-1500

31000

-27200

4425

-25000

6000



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet:
År:9^^

Planerade aktiviteter kommande år.

^.•^•^^^h'lt^^
ö^VöR.^ ^r ^nvilri^r on^tr ^U) ^).
Kommentarer. . ^
Vi> \r\[\ ^ora

^Q^u.Mn(Å ^{^T

Q

^ L-

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren.

 ftoU^ ^v\^n^m - IO^(A ^ 'on^m^

Kommentarer.

Datum ^/r^
Underskrift med namnförtydligande(verksamhetsansvarig och övriga
medlemmar i verksamheten).

^\^'/^^tkrW^ öanoov t{ä^^/7^
Lämnastill sekreteraren ^fenast den 1/12.



VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhet: Utbildning
År:2023

Planerade aktiviteter kommande år.

• Hållaflertalet kurser inom de grenar och aktiviteter som efterfrågasav
medJemmarna och allmänhetom valpkurser, allmänlydnadskurser,
rallykurser, agilitykurser, bruks och nosework.

• Fortsättastöttabarn och ungdomsverksamheten.

• Hållatisdagsträningar.

• Ta in externa instruktörerefter önskemåloch tillgång.

• Genomförahundens vecka

• Utbilda fler funktionäreroch instruktörer.

• Verka förfortbildning av befintliga instruktörer.

Verksamhetens inriktning förde kommande tre åren:
Fortsättautveckla klubben efter önskemåloch genomföraaktiviteter

Datum

Underskrift med namnförtydligande(verksamhetsansvarig och övriga
medlemmar i verksamheten).

2^

Malin N Ögren
"(s:



INTÄKTER
KURSER

BIDRAG

INTÄKTER

KOSTNADER

KURSER

KURSER MEDLEMMAR
RESEKOSTNADER
KURSLITTERATUR

FIKA MÖTEN

KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

UTBILDNING
RESULTAT-22

94350
3000

BUDGET-23

100000

97350 100000

-16700

-730,75

-45000

-5000
-1000
-2000

-17430,8

79919,25

-53000

47000



g^ff^l
^\Wii

VEÄKSAMHrrSPy^NERING

Verlcsamhet? Utställning
An 2023

Planeraele ahUviteter KQmmande flr,
• Offlciell UtstöllnlnatörBrukstäserlördagl Juli 2023
• Inofffdell Utställningförövrigamser registremde l SKK iMoQ i Juli ä023

Xommentoffir,
VI ska boka domare, flh9sekreterare,ordna med lämpliglokal/ställeatt hällatill

Verksamhetens Inrlktnlnfl förde kommande tre Aren.
Attårllgenplanera och .(»nordnaOfflctellUtstätlnfnflförBruksraser sa nit
Inofflctell UtställningförÖvrlQaraser registrerade l SKK.

KommenlKrer,
Inga

Underskrift med Rantityörtydllaanäeoch (iatum(vert<santhetsflftwflrto och
övrtgamadlcmiirtnrlVsi'ksamlietcn).

ÖRNSKÖLDSVIK2022-11-30

^A^,
Camilla Häg&ström

(S(immankallandi5)

:S^>2te—jfeZ^(4.-é.-&^-'--\
Sanna

Marie Häggström

Läinnns till seRwtcrai'yn stsrwist den l/ilZ.



INTÄKTER

UTSTÄLLNINGAR
FIKA

KATALOGER

INTÄKTER

UTSTÄLLNING
RESULTAT-22

40370
4350

BUDGET-23
47500
4000
2500

44720 54000

KOSTNADER
KURSER MEDLEMMAR

UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGSMATERIAL

KÖKET

PRISER

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

LOKALHYRA

KATALOGER

RESOR/LOGI
MAT OCH FIKA MM
KOSTNADER

RESULTAT FÖRÅRET

-700
-20631,3

-8110
-7385,3
-19229

-336
-3500

-59891,6
-15717,6

-10200

-19000

-4500
-4000
-8000
-5500

-51200

2800


