ÅRSMÖTE
2009-02-07
klubbstugan, Ön, Umeå
Förslag till dagordning vid årsmöte, verksamhetsberättelse för 2008,
verksamhetsplan för 2009, resultat- och balansräkning för 2008, budget för
2009 samt verksamhetsinriktning för 2010.
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Förslag dagordning årsmöte 2009-02-07
Mötets öppnande
§1
§2

Fastställande av röstlängd
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande
justera protokollet

§3

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§4

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan av
styrelsens val av sekreterare

§5

Fastställande av dagordning

§6

Information från styrelsen

§7

Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret

§8

Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska
dispositioner

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§11 Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år samt
avgivna motioner
§12 Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
§13 Fastställande av/beslut om
a) Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
b) Inriktning för närmast kommande verksamhetsår
c) Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår
§14 Val av förberedande valberedning
Paus för fika och förberedande valberedningens arbete
§15 Val av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ordförande i styrelsen (väljs på 1 år)
sekreterare i styrelsen (nyval 2 år)
en suppleant (nyval 2 år)
en revisor (nyval 2 år) och en revisorsuppleant (nyval 2 år)
valberedning
ombud och suppleanter på ett år till distriktsmöten eller uppdrag till
styrelsen att utse dessa
§16 Fråga om omedelbar justering av paragraf 14 och 15
§17 Motioner
§18 Övriga frågor
§19 Årsmötesförhandlingarna avslutas
Utmärkelser och avtackningar
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Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen
Sammansättning
Ordförande

Roffa Asplund

Vice ordförande

Ewa Vrang

Sekreterare

Kerstin Davis

Kassör

Anna Sondell

Ordinarie ledamot

Lena Nordström

Suppleant

Mia Tillman

Suppleant

Lotta Parkstad

Revisorer
Ordinarie revisorer:

Anette Olofsson
Owe Johnson

Suppleanter:

Maud Bergqvist
Therese Sångberg
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Sektor-och kommittéanvariga
Agilitysektorn

Ewa Vrang

Draghundssektorn

Liselott Eriksson

Hundägarutbildningssektorn

Helena Johansson

Tävlingssektorn

Henrik Theorin

Rasutvecklingssektorn:
Test- och beskrivning

Gun-Britt Rieser

Utställning

Karin Bäckström

Tjänstehundssektorn:

Anders Burstedt

Försvarsmaktshund

Anders Burstedt

Räddningshund

Ulf Sörlin

Vindelälvsdraget

Olle Rosén

Stuga och trivsel

Carin Nylander-Nygren

Plan och material

Anders Högdal

PR/Info

Anna Markström

Valberedningen

Susanne Högdal
Anders Högdal
Carin Nylander-Nygren

Styrelsens verksamhetsberättelse
Möten
Följande möten har genomförts av Umeå Brukshundklubbs styrelse:
-

Tretton protokollförda möten samt ett arbetsmöte gällande budget under
2008

-

Två sektormöten

-

Ett tävlingsfunktionärsmöte

-

Fyra medlemsmöten – 3 april, 22 maj, 4 september samt 30 oktober

Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten finns tillgängliga på klubbens
hemsida.
Två informationsblad har skickats ut till alla medlemmar – ett i mars och ett i
december.
Styrelsearbete
Utöver löpande uppgifter, har styrelsen arbetat med organisationsutveckling.
Funktionsbeskrivningar för styrelsen, sektorer och kommittéer har utarbetats
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för att tydliggöra arbets- och ansvarsfördelning. I samverkan med sektorer och
kommittéer har visioner diskuterats utifrån varje grupps verksamhetsområden.
Dessa ska vara vägledande för kommande arbetsinriktning.
Styrelsen har, i samarbete med kommunen och Forslunda Gymnasium,
arbetat intensivt med klubbens flytt. Arbetet har fallit väl ut och kommer snart
att resultera i att marken för vårt nya klubbområde funnit sin lösning. En
arbetsgrupp för klubbflytten har bildats. Gruppens arbete inleds våren 2009.
Hemsidan behöver förnyas. Med anledning av detta har styrelsen tillsatt en
arbetsgrupp som under hösten arbetat med den tekniska plattformen. På
årsmötet kommer ett förslag till ny hemsida och organisation för drift och
underhåll att presenteras.
I februari bjöd Umeå Brukshundklubb sina medlemmar på en föreläsning om
tävlingspsykologi och om att lyckas på tävling av Niina Svartberg på
Hagaskolan. I juli arrangerade Robert Wells sin konsert Rhapsody in Rock på
klubbens område. Trettiofem medlemmar och ca femtio släktingar, grannar
och goda vänner ställde upp och arbetade som funktionärer i dagarna tre.
Umeå Hundungdom kommer att lägga ner sin verksamhet och vill ingå som en
sektor inom Umeå brukshundklubb. Styrelsen ser mycket positivt på detta och
arbetar för att hitta former för att Hundungdom ska få relevant inflytande i
klubben genom till exempel representation i styrelsen.
Utvärdering
Styrelsen har arbetat utifrån ett helhetsperspektiv på Umeå brukshundklubbs
verksamhet och målmedvetet styrt arbetet utifrån detta synsätt. Arbetet med
sektorer och kommittéer har under den senaste tioårsperioden fungerat relativt
bra men skulle behöva förändras utifrån det faktum att Svenska
Brukshundklubben förordar ett mer målstyrt arbete i framtiden. Klubben bör
diskutera och se över den framtida organisationen och en av styrelsens
uppgifter framöver blir att presentera olika vägar att nå målstyrning och att
organisera verksamheten utifrån detta. De funktionsbeskrivningar som tagits
fram är en del i detta arbete. Om olika rutiner blir en självklarhet för varje
sektor/kommitté underlättas övergången till målstyrning väsentligt.
Arbetet kring klubbflytten har under året intensifierats och den välvilliga
inställningen från kommunen har medfört att vi fått gehör för de flesta av våra
önskemål. Det kanske viktigaste, att få ett område relativt centralt, verkar bli
uppfyllt. Detta är ett viktigt mål utifrån ungdomarnas perspektiv, de ska själva
kunna ta sig till klubben utan att vara bilberoende.
Den fantastiska arbetsinsats som många medlemmar ställde upp med i
samband med Rhapsody in Rock gav ett stort tillskott i ”flyttkassan”. Totalt
resulterade det i 36 000 kr som nu finns placerade i klubbens kassakista inför
flytten.
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Summering
Det påbörjade arbetet kring flytten till nytt klubbområde måste intensifieras och
ökad klubbkänsla hos medlemmarna måste ställas i fokus. Alla aktiviteter i
klubben måste leda till ett utökat engagemang kring flytten och vår verksamhet
måste marknadsföras. Allmänheten ska få en uppfattning om hur
brukshundklubbens arbete för god hundhållning i en expanderande kommun
kan se ut i framtiden. En kommun med vision att öka befolkningen till 200 000,
måste också ha en beredskap för den ökning av antalet hundar, som en större
befolkning naturligtvis innebär.
Umeå Brukshundklubb ska vara den naturliga vägen för hundägare att få
utbildning och möjlighet till aktivering av sina fyrbenta vänner. Att hundsport är
en friskvårdsaktivitet måste ytterligare poängteras genom samarbete med
andra friskvårdsorganisationer i Umeå kommun.
/Umeå Brukshundklubbs styrelse

Sektorer
Agilitysektorn
Sammansättning
Sammankallande/
tävlingsansvarig:

Ewa Vrang

Kursansvarig:

Mona Eriksson

Materialansvariga:

Kerstin Brandell Sjöström,
Anna-Karin Marklund

Ansvarig uppvisningar/
uthyrning av agilitybana:

Christina Orädd

Sektorn förstärks fr o m december 2008 med Lisa Sandström.
Möten
-

Sju protokollförda sektormöten (finns tillgängliga i pärm i klubbstugan)

-

Instruktörsmöte 12 februari (sex instruktörer + Mona E)

-

ÖND:s sektorskonferens 25-26 oktober, en representant för sektorn
deltog

-

Planeringsmöte 11 november (sju instruktörer + tre sektormedlemmar)

Utbildning
-

Sju kurser har genomförts under året, varav 3 nybörjarkurser,
2 fortsättningskurser och 2 tävlingsförberedande kurser

-

En ny A1-utbildad instruktör (Victoria Persson)
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Träning
-

Vinterträning i Vindelns ridhus januari – april, oktober – december

-

Träningsdag i Vindelns ridhus 19 april

-

Öppen träning torsdagskvällar maj - oktober (uppehåll under sommaren)

Tävlingar
Genomförda officiella tävlingar:
-

6-7 juni (alla individuella klasser + lagklasser)

-

4 oktober (klass 1)

Genomförda inofficiella tävlingar:
-

17 maj

-

17 juni (Sommarcup)

-

25 september

-

4 oktober (KM)

-

21 december (Julklappshoppet)

Uppvisningar
Flera av klubbens agilityekipage har medverkat i uppvisningar vid tre tillfällen –
på Doggy Day, Hippologum och Umåker.
Utvärdering
I stort sett all verksamhet som agilitysektorn planerade för 2008 har
genomförts. Antalet starter på såväl officiella som inofficiella tävlingar översteg
sektorns förväntningar och planering. Sammanlagt hade vi över 700 starter vid
de officiella tävlingarna och nästan 100 startande i lagklasserna. För de
inofficiella tävlingarna har vi inga exakta siffror men det rör sig om ca 150-200
starter. Sektorn kommer fortsättningsvis att ”bokföra” antalet starter vid varje
inofficiell tävling för att bättre kunna utvärdera och planera
tävlingsverksamheten. På vinterträningen deltar många ekipage, ca 12-15 per
träningstillfälle. Om intresset fortsätter att öka överväger vi att dela upp
träningen i två grupper med färre deltagare och på olika nivåer.
Tyvärr ställdes den av ÖND planerade A2-utbildningen in, till vilken två av
Umeå BHK:s agilityinstruktörer var anmälda och som sektorn hade budgeterat
för. Även ÖND:s planerade ”peppkurs” för instruktörer blev inställd pga
återbud från kursinstruktören. Agilitysektorn hade budgeterat för deltagande av
två agilityinstruktörer från Umeå BHK.
Summering
Sektorn kan lägga ännu ett framgångsrikt agilityår bakom sig! Antalet
agilityutövare ökar ständigt och efterfrågan på kurser är stor. Flera nya
tävlingsekipage har debuterat framgångsrikt under året och redan rutinerade
ekipage har haft stora framgångar. På SM deltog två Umeåekipage – Isabelle
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Sandberg och Thomas Malteryd. Ytterligare två ekipage samt ett lag hade
kvalat till SM men tvingades lämna återbud pga skadad respektive sjuk hund.
Årets klubbmästare blev Carin Nylander-Nygren med Gizmo. Stort grattis!

Draghundssektorn
Sammansättning
Sammankallande:

Liselott Eriksson

Övriga:

Christina Jönsson
Olle Rosén
Marie Lundstedt
Karin Wallgren

Möten
Fyra möten har genomförts.
Utbildning
En utbildning för Grönt kort har genomförts under november med ett tiotal
deltagare.
Träning
Gemensam träning har genomförts på måndagar och onsdagar på Nydala
skidstadion. Ett träningsläger i Saxnäs genomfördes den 4-7 december med
femton deltagare.
Tävling
Umecup genomfördes vid tre tillfällen under vintern 2008 samt en
barmarkstävling den 4 oktober 2008.
Utvärdering
Barmarkstävlingen hade få deltagare på grund av krock med bruksprov hos
närliggande klubbar, barmarkstävling i Mora och dålig marknadsföring.
Utbildningen för Grönt kort hade många deltagare.
Summering
Sektorns mål för verksamhetsåret 2008 har varit att öka antalet aktiva ekipage
både vad gäller barmark och vinter. Detta anser vi att vi är på gång med.
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Hundägarutbildningssektorn
Sammankallande:

Helena Johansson

Övriga:

Anki Holmström
Elle-Kari Engman
Åsa Jonsson

Verksamhet under året
-

Sex protokollförda möten

-

Skickat fyra instruktörer på utbildning på en specialkurs i spår som
arrangerad av Övre Norrlands distrikt i Luleå

-

Deltagit vid UBHKs båda sektormöten

-

Deltagit med tre personer på ÖNDs sektorkonferens i Medlefors

-

Anordnat ett instruktörsmöte med 20 deltagare

Kursverksamhet
Vi har haft totalt femton kurser för allmänheten:
-

sex allmänlydnadskurser

-

sex valpkurser

-

tre aktiveringskurser

Vi har också genomfört en “prova-på-dag” under hösten.
Sektorn har även genomfört en Instruktörsutbildning steg 1,
Allmänlydnadsinstruktör, med examination under vårterminen 2008.
Summering
Vi har haft 113 hundägare som deltagit på kurs som femton instruktörer har
genomfört. ”Prova-på-dagen” hade ett tjugotal deltagare.
Vi gratulerar och välkomnar våra sex nya instruktörer till kursverksamheten:
Lisa Tykosson, Marie Marklund, Ingela Nordahl, Regina Svensson, Eva
Hedkvist och Madeleine Jakobsson.
Vi vill också tacka lärarna som jobbat med instruktörskursen under 2007/2008
Lena Nordström, Roffa Asplund, Bettan Asplund och Helena Johansson.
Vi i sektorn har haft en spännande höst, roligt arbete med många utmaningar
och trevligt umgänge och vi vill tacka alla instruktörer och hjälpisar som har
haft kurs under året!
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Rasutvecklingssektorn
Test och beskrivning
Sammansättning
Sammankallande:

Marlene Johansson
Gun-Britt Rieser från 08 08 01

Materialansvarig:

Andreas Magnusson

Anmälan till MT och MH:

Marlene Johansson

Ansvarig för pistol och skott:

Camilla Karlsson

Ansvarig för utbildning:

Maria Nord

Figurantansvarig:

Annika Häggström
Emily Dahlgren

Möten
RUS – test och beskrivning har under det gångna verksamhetsåret haft
regelbundna protokollförda möten.
Utbildning
Genom samarbete med Forslunda Gymnasium och Kicki Wacek har 7 nya
testledare utbildats.
Tester och beskrivningar
Inför 2008 planerades 6 Mentalbeskrivningar och 1 Mentaltest. När vi tittar
tillbaka på verksamhetsåret genomfördes 4 mentalbeskrivningar (27 hundar)
och 6 hundar mentaltestades och godkändes.
Under året har vi sett över både material och banan. Även i år har många
ideella timmar satsats på att förnya och förbättra befintligt
förbrukningsmaterial.
Utvärdering
Under det gångna året har sektorn tappat ett antal duktiga och trogna
medarbetare men vi har ändock haft tur genom att snabbt få in nya
medlemmar. Denna turbulens i sektorn har medfört att vi inte har kunnat
genomföra alla mentalbeskrivningar som planerades för 2008.
Vad vi har lärt oss under det gångna året är att vara ute i god tid när det gäller
att söka beskrivare och domare. Mentalbeskrivningarna har genomförts utan
anmärkningar, mentaltesten däremot hade vi problem med funktionärer pga att
den krockade med utställningen i Vännäs. Det blir betydligt dyrare att anlita en
person från annan ort och vår ambition 2009 blir att vara ute i god tid.
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Vi har också lärt oss av erfarenhet att inte lägga ett MH vid stora tävlingar eller
utställningsdagar.
Inköp av elhare och trissor genomfördes som budgeterat.

Utställning
Sammansättning
Sammankallande:

Karin Bäckström

Övriga:

Lotta Boström
Lena Lindgren
Birgitta Dyani
Richard Ahlbeck
Stefan Ahlbeck

Möten
RUS – utställning har haft tre möten, utöver detta ett flertal kontakter via e-post
och telefon.
Tävling
Officiell utställning för brukshundar och inofficiell utställning för valpar av
brukshundras genomfördes den 13 september 2008.
Utvärdering
Arbetet före utställningen med anmälningar, katalog, insamling av priser med
mera fungerade bra. Själva utställningsdagen fungerade också bra. Allt detta
tack vare ovanstående medlemmars hjälp och en extra insats i köket – tusen
tack för ert arbete. Gruppen kom dock igång sent och fick ”ärva” en tidigare
lagd budget vilket gjorde att handlingsutrymmet blev något begränsat. Den nya
utställningsgruppen bör komma igång tidigt och bestå av ett större antal
medlemmar så att arbetsuppgifterna kan spridas på fler händer. Detta skulle
möjliggöra fler aktiviteter under utställningsdagen.
För att öka vinsten kan med fördel inofficiell utställning för andra raser ordnas
vilket efterfrågades av ett stort antal personer som hörde av sig. Som exempel
kan nämnas att flera personer som är ägare av de raser som tävlar i agility
hörde av sig och efterfrågade detta.
Summering
Trots gruppens ”sena start” genomfördes utställningen med ett stort antal
deltagare. Under 2009 måste någon/några personer gå utbildning för
utställningsansvariga för att bli certifierade, vilket är ett krav för att föreningen
ska få anordna utställningar från 2010 och framöver.
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Tjänstehundssektorn
Försvarsmaktshund
Sammansättning
Sammankallande:

Anders Burstedt

Möten
Inga möten har genomförts.
Utbildning
Försvarsmaktshund har genomfört en kurs.
Kursen startade med nio ekipage. Fem ekipage finns kvar och är klara för
certprov.
Summering
Tyvärr har det varit svårt att komma med på certprov i år, vi hoppas att alla
fem kan gå upp på något prov tidigt våren 2009.

Räddningshund
Sammankallande:

Ulf Sörlin

Verksamhet under året
Vi har under året genomfört följande aktivteter:
29/2 – 2/3
Medarrangör vid SRV:s träningshelg för godkända och blivande ekipage i den
internationella räddningsstyrkan.
15 – 17/8
Medarrangör vid SRV:s träningshelg för godkända och blivande ekipage i den
internationella räddningsstyrkan.
28/11 – 30/11
Medarrangör vid SRV:s träningshelg för godkända och blivande ekipage i den
internationella räddningsstyrkan.
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24 maj
Efterforskningsprov för polismyndigheten med fyra godkända ekipage.
Magnus Hultin – Emil
Johan Lindsjö – Lex
Madelene Nylander – Alva
Ulf Sörlin – Dumle
21 – 25/4
Deltog Johan Lindsjö med Lex och Ulf Sörlin med Dumle vid räddningsverkets
utbildning i sök och metod tillsammans med 2 andra hundekipage, ett antal
räddningsmän och sjuksköterskor i Skövde.
26 – 30/5
Var ovan nämnda herrar samt Madelene Nylander och Alva deltagare vid den
svenska internationella räddningsstyrkans klassificering i Kristinehamn och
Skövde. Totalt bestod styrkan av ett 80-tal personer varav 12 hundekipage.
Räddningshundskursen har haft kontinuerliga träningar under året och i
dagsläget återstår 6 ekipage.
De ekipage som ingår i tjänstehundssektorn – räddning har under året
genomfört löpande träningar 1-2 gånger per vecka under säsongen.
Våra efterforskningsekipage har varit i beredskap vid ett flertal tillfällen under
året utan fått åka ut p g a att polisen löst uppgiften med egna resurser.
Våra instruktörer, bedömare och domare har deltagit vid centrala utbildningar
och konferenser.
Utvärdering
Vi har under året inte lyckats fullfölja den planering som lades för 2008. Varför
vi inte lyckats med detta ska vi försöka reda ut på kommande sektorträffar
under 2009. Vi har i alla fall inte överskridit den budget som lades, mycket pga
av att vi inte har gjort någon insats på vårt träningsområde.
Vi har lyckats behålla antalet ekipage till den Internationella räddningsstyrkan
och till polisens räddningssökstyrka.
Trots att vi kanske inte alltid syns ute på klubbområdet, genomför vi och deltar
i många aktiviteter som placerar Umeå Brukshundklubb som en av landets
mest framgångsrika klubbar när det gäller tjänstehund – räddning.
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Tävlingssektorn
Sammansättning
Sammankallande:

Henrik Theorin

Domaransvarig:

Elisabet Ahlqvist

Sekretariat:

Liselott Högberg
Christel Öhlund

Lydnad:

Hanna Halläng (kontaktperson)
Carin Nylander-Nygren
Lena Näslund
Åsa Päbel
Kristiina Löfgren

Akl spår:

Jenny Marklund
Jennie Nystedt

Lkl spår:

Ramona Andersson
Lisa Tykosson
Henrik Theorin
Pether Ericsson

Hkl spår:

Anders Högdal
Hanna Halläng
Pether Ericsson

Ekl spår:

Anders Högdal

Sök:

Fredrik Lundgren

Rapport:

Henrik Theorin

Skydd:

Lena Wiklund

IPO:

Pia Sävenberg

Möten
Tävlingssektorn har under året haft två möten i samband med planering inför
vårprovet och två möten inför höstprovet. Lydnadsgruppen har haft möten inför
varje lydnadstävling och fördelat ansvarsområdena.
Utbildning
-

Under våren 2008 avslutades domarutbildningen som påbörjades förra
verksamhetsåret. Vi kan stoltsera med att vi under 2008 har fått två nya
bruks- och lydnadsdomare, Mia Tillman och Jenny Marklund. Ett
supergrattis till dessa två för deras fina prestation.
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-

Under våren 2008 genomfördes en skyddslicensutbildning för IPOgruppen med 10-talet deltagare.

-

Vi har även fått en ny skyddfigurant inom klubben, Fredrik Lundgren. Vi
gratulerar honom varmt till detta.

-

I februari anordnade vi en lydnadshelg med Niina Svartberg där 6
ekipage deltog med hund och 12 utan hund. Helgen var mycket lärorik.

-

Under våren anordnade vi två tävlingskydnadskurser för Klass1-2
ekipage för 14 deltagare. Intresset för kurserna var stort och kurserna
blev fulltecknade redan första dagen efter annonsen på hemsidan.

-

Den utannonserade kursen i tävlingslydnad för Klass3-Elit däremot
startade aldrig pga för få anmälda.

-

Lydnadsgruppen utbildade i egen regi under våren sju tävlingsledare för
lydnadstävlingar, fem av dem har gjort debut som tävlingsledare under
hösten.

Träning
Organiserad skotträning på torsdagkvällar har bedrivits på klubben under
hösten.
Det har även funnits träningsgrupper i spår, sök, skydd, IPO och i brukslydnad
som varit aktiva under hela året.
Vi har anordnat åtta tävlingslydnadsträningar där deltagarantalet har varierat
mellan 1 – 12 deltagare. Dessa träningar har varit mycket uppskattade av
deltagarna och flera har gjort tävlingsdebut efteråt med fina resultat.
Tävling
Under året har vi organiserat två stora bruksprov, ett vårprov 080530-080601
samt ett höstprov 080826- 08082
Vi har anordnad fem lydnadstävlingar med mer än 40 anmälda varje gång.
Tyvärr har vi även i år fått ställa in höstens IPO-prov samt IPO-FH-provet.
Vi vill gratulera Lena Nordström med sin kelpie Flammas Cris Cat och Mona
Eriksson med sin schäfer Passats Xina som har erövrat svenskt
lydnadschampionat under 2008. Cris är nu bruks, - utställnings- och
lydnadschampion!
Utvärdering
Båda brukstävlingarna har avlöpt väl. Vi har ambitionen att ta med så många
tävlanden som möjligt, men på grund av brist på funktionärer så har vi i vissa
grenar blivit tvungna att begränsa antalet deltagare. Under vår- och höstprov
har ett stort antal funktionärer varit aktiva. Närmare ett hundratal personer har
hjälpts åt i skogen, på planerna, i sekretariatet och i köket.
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Bemanningen av köket har på våra bruksprov återigen varit mycket
betungande. Vi hoppas att det ska gå att hitta en annan lösning gällande köket
till nästa år.
Det enorma arbete som våra funktionärer har lagt ned inför våra bruksprov
betalade sig genom glada och nöjda tävlande. För att kunna hålla samma
goda standard och kunna ta emot alla anmälda till spårgrenarna behöver vi fler
funktionärer och då främst till spårklasserna.
En möjlig förklaring till att det ibland har varit svårt att hitta funktionärer kan
vara att vi under året inte har haft några specialkurser inom bruksgrenarna.
Dessa kurser är oftast en inkörsport till ökat intresse från våra medlemmar vad
gäller vår tävlingsverksamhet.
Intresset för tävlingslydnad har ökat under 2008, det visar det ökade
deltagarantalet på tävlingarna. Vi tror att tävlingslydnadsträningarna och de
arrangerade kurserna var en bidragande orsak till det.
Vi hade planerat för att utbilda två lydnadsdomare, men den kursplan som
centrala lydnadssektorn på SBK arbetar med är ännu inte färdigställd.
Summering
Vi är stolta över att vår klubb åter lyckats arrangera två stora välarrangerade
bruksprov och ett flertal lydnadstävlingar. Ett STORT TACK till alla som har
gjort det möjligt! Det är positivt att så många av våra tävlande och medlemmar
ställer upp och hjälps åt att arrangera våra bruks- och lydnadsprov. Vad vi
efterlyser är fler medlemmar som vill dela detta ansvar och bidra till att vår
klubbs tävlingar fortsätter hålla samma fina och höga standard som tidigare.
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Kommittéer
PR/Info
Sammansättning
Sammankallande:

Anna Markström

Övriga:

Lotta Lindström
Susanne Ekström
Susanne Högdal

Hemsidan/Webmaster:

Maj Nilsson

Under 2008 har fem, icke protokollförda, möten hållits inom PR/Infokommittén. Kommittén har deltagit i två möten rörande den nya hemsidan.
Verksamhet
PR/Info-kommittén har under 2008 haft följande aktiviteter:
-

Layoutat Medlemsinfo

-

Städat anslagstavlor

-

Layoutat och tryckt en informationsfolder om UBHK, 2 500 exemplar

-

Organiserat samt ordnat monter och material för UBHK:s deltagande i
Bilbolagets Vildmarksmässa 17 – 18 maj

-

Organiserat samt ordnat monter och material för UBHK:s deltagande i
Umåkers Agriadag 17 september

-

Skrivit pressmeddelanden till UBHK:s utställning 13 september samt till
Prova-på-dagen 19 oktober

-

Underhåll och uppdatering av hemsidan

-

En grupp har arbetat med att ta fram ett förslag på ny hemsida gällande
teknik och layout

Plan och material
Sammansättning
Sammankallande:

Anders Högdal

Verksamhet
-

Gräsklippning och snöskottning

-

Diverse materialinköp
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Stuga och trivsel
Sammansättning
Sammankallande:

Carin Nylander-Nygren

Övriga:

Jeanette Svensson
Kerstin Brandell-Sjöström
Mona Eriksson
Victoria Persson
Evelina Larsson
Therése Sångberg

Möten
Vi har haft två möten under året då vi planerat verksamheten. På mötet i våras
storstädade vi stugan.
Utvärdering
Våra arbetsuppgifter har varit:
-

Hålla ordning i stuga och kök

-

Varuinköp

-

Kontorsmaterialinköp

-

Tömma soptunnor på området

-

Hålla koll på gasolgrillen och gasolmängd

-

Göra schema för stugjouren

-

Bemanna stugjouren måndagar

Vi har haft goda inkomster i köket i samband med tävlingar och även under
”högsäsong” när kurser bedrivs nästa alla dagar/kvällar i veckan på klubben.
Kostnaderna för inköp har ökat mer än beräknat, men det beror på att priserna
har gått upp markant under 2008.
Vi har haft en sponsor som bidragit med allt bröd som förbrukats under året.
Sophanteringen har fungerat bra med 1-2 kärl (beroende på hög-lågsäsong),
men under maj när många tävlingar anordnades blev kärlen överfulla. Det bör
man tänka på till nästa år och beställa extra tömning.
Klubbkläder beställdes under våren 2008.
Ett försök att få klubbmedlemmar att baka och bidra med kakor till tävlingar
rann ut i sanden eftersom ingen medlem visade sådant intresse.
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Summering
Inköpskostnaderna ökade, men vi kommer inte att kunna göra besparingar på
den punkten eftersom prisläget är som det är.

Vindelälvsdraget
Vindelälvsdraget genomfördes för 21:a gången av Umeå bhk. 32 lag kom till
start. Tävlingen genomfördes som alltid vecka 11, 13 – 16 mars. Segrare blev
för tredje året i rad Alpen Trail, ett lag med deltagare från Österrike och
Tyskland. Umeå bhk´s eget lag kom på 27:e plats.
Vindelälvsdraget är fortfarande en av världens största draghundstävlingar med
ca 1 000 startande hundar.
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Verksamhetsplan 2009
Styrelsen
-

Huvudansvarig för klubbens ekonomi och verksamhet

-

Stimulera klubbkänslan och främja delaktighet

-

Skapa tydliga, realistiska mål för verksamheten

-

Arrangera klubbmöten

-

Stimulera tävlingsdeltagandet i bruksprovsklasserna

Sektorer
Agilitysektorn
Möten
Under 2009 planeras
-

Instruktörsträff i början av året

-

6-8 protokollförda sektormöten

-

Två deltagare på ÖND:s sektorskonferens i oktober

Utbildning
-

4 nybörjarkurser

-

2 fortsättningskurser

-

1 tävlingsförberedande kurs

-

Träningsdag för blivande tävlingsekipage

-

Träningsdag för tävlingsekipage

-

Tävlingskurs med extern instruktör

-

2 nya A1-instruktörer

-

1-2 nya A2-instruktörer

-

2 deltagare på ÖND:s ”peppkurs” för aktiva agilityinstruktörer

Träning
-

Vinterträning i Vindelns ridhus januari – april (7 tillfällen)

-

Vinterträning inomhus (oklart var) oktober – december
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-

Öppen torsdagsträning maj – oktober (varannan vecka lättare
kombinationer/bana, varannan vecka svårare kombinationer/bana)

Tävlingar
Officiella tävlingar:
30 – 31 maj (alla individuella klasser)
3 oktober (klass 1)
Inofficiella tävlingar:
-

21 maj

-

29 augusti (prel.) Sommarcup

-

3 oktober (KM)

-

Julklappshoppet

Draghundssektorn
Möten
Fyra möten planeras under nästa verksamhetsår.
Utbildning
Vid intresse planeras en utbildning för Grönt kort.
Träning
Följande träningstider på snö planeras vara tillgängliga under 2009:
Nydala

Måndag och onsdag

Tavelsjö

Tisdag och torsdag

Kullaspåret

Lördag och söndag, samt dagtid

Nydala hundspår
vid tillräcklig snötillgång

Dagtid (ej belyst)

Följande träningstider på barmark planeras vara tillgängliga under 2009:
Stavgång

Måndagar

Löpning/cykel/kickbike

Onsdagar Nydala skidspår

Tävling
Fem tävlingar via Umecup i samarbete med Holmsund samt två
meriteringstävlingar.
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Hundägarutbildningssektorn
Sammansättning
Sammankallande:

Helena Johansson

Övriga:

Åsa Jonsson
Elle-Kari Engman
Ann-Christin Holmström

Möten
Under 2009 planeras sex HUS-möten.
Två instruktörsmöten planeras. Ett inför uppstart av kurser till våren -09 och ett
under hösten-09.
Utbildning
HUS önskemål är att:
Hålla sex valpkurser.
Hålla sex allmänlydnadskurser fördelat under vår och höst 2009.
Skapa möjligheter för instruktörer att vidareutbilda sig.
Önskemål om 3 st specialkurser under 2009.
Pepp-kurs för instruktörer inför våren -09.
Vi hoppas även kunna anordna kurser av annan karaktär, t ex tävlingskurser.
Träning
Den tidigare jourinstruktören kommer att hålla i öppna gruppträningar för
allmänheten på torsdagar. Avgiften tas bort.
Under vår och höst kommer Prova-på-dagar att anordnas.
Övrigt
Översyn av kurssystemet till hösten 2009.
Erbjuda aktiva instruktörer någon föreläsning, dagskurs eller liknande.
Förslag på förbättring av HUS avdelning på hemsidan kommer att ges, t ex får
förbättrad web-anmälan till kurser.
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Rasutvecklingssektorn
Test och beskrivning
Möten
Vi planerar minst 5 protokollförda möten.
Utbildning
Vi planerar en M1och M2 utbildning för ca 15 deltagare.
Uppgraderingsutbildning för A-figuranter och testledare i den nya utformningen
av mentaltesten.
MH och MT
Vi planerar att genomföra 5 mentalbeskrivningar á 8 hundar samt en
mentaltest för 8 hundar.

Utställning
Möten
Planeringsmöten inför utställningen kommer att genomföras
Utbildning
För att klubben under 2010 ska vara berättigad att anordna utställningar krävs
att minst två personer går certifieringsutbildning för utställningsansvariga.
Tävling
Den årliga utställningen genomförs den 13 september 2009.

Tjänstehundssektorn
Försvarsmaktshund
Försvarsmaktshund planerar följande verksamhet år 2009:
-

Fem godkända hundar

-

Vidareutbildning av personal

-

Anlagsprov inför ny kurs
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Räddningshund
Vi ska under året medverka till att genomföra fem träningshelger inklusive en
uttagning tillsammans med SRV för de godkända och blivande internationella
räddningshundarna inom MND och ÖND.
Vi kommer att ha regelbundna träffar varannan månad med början i januari där
årets schema med veckovisa träningar kommer att läggas.
Den pågående räddningshundskursen kommer preliminärt att genomföra
slutprovet i juni.
Våra efterforskningsekipage kommer att utöka sitt samarbete med polisens
hundförare och genomföra gemensamma träningar och övningar.
I samarbete med distriktets tjänstehundssektor anordna funktionskontroller om
vi får uppdraget.
Den utrustning och tävlingsredskap vi förfogar över kommer att underhållas
löpande och vid behov repareras.
Träningsområdet med rasmassor behöver under året förändras och byggas
om för att öka säkerheten på de ställen där väder och vind har ställt till det och
för att erbjuda våra ekipage nya utmaningar.

Tävlingssektorn
Möten
Under 2009 kommer TÄS att inför varje bruksprov ha minst två möten, fler om
det blir nödvändigt. Dessutom kommer ett utvärderingsmöte efter varje prov att
genomföras. Regelbundna möten inför varje lydnadstävling för gemensam
tävlingsplanering av lydnadstävlingen kommer också att hållas.
Utbildning
En IPO-kurs i skyddsmomenten kommer att hållas under februari 2009.
Ambitionen är att vi skall genomföra:
-

En specialkurs i varje bruksgren

-

En tävlings/provledarutbildning

-

En skyddfigurantutbildning i IPO

-

Tävlingssekreterarutbildning

-

Anordna två tävlingslydnadskurser

-

I egen regi vidareutbilda våra tävlingsledare för Lkl3 och Elit
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-

Utbilda två lydnadsdomare

Träning
TÄS kommer att arrangera skotträning varje torsdag 18.00 – 19.30 så snart
vädret tillåter det. På söndagar finns möjlighet till egen skotträning.
Vi kommer även att anordna tävlingslydnadsträning för lydnadsekipage
regelbundet under tävlingssäsong.
Tävling
TÄS kommer att anordna:
-

två bruksprov, 090530 – 090521 och 090925 – 090926

-

fem officiella lydnadsprov Klass 1 – elit varav två kvällstävlingar

-

klubbmästerskap i lydnad i samband med årets sista officiella
lydnadstävling

-

Genom sponsring fortsätta hålla nere utgifterna för inköp av priser

-

Följande IPO-tävlingar:


BH prov 5 september



IPO/BHP, klass 1,2,3, 6 september



BSL klass 1,2,3, 6 september



IPO-FH 5 – 6 september

Sammansättning:
Lydnadsgruppen 2009:
Kontaktperson:

Carin Nylander-Nygren

Övriga:

Hanna Halläng
Lena Näslund
Åsa Päbel
Kristiina Löfgren
Linnea Lundberg
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Kommittéer
PR/Info
Möten
PR/Info-kommittén avser att hålla möten vid minst 4 tillfällen under 2009.
I övrigt ska PR/Info medverka vid sektormöten samt möten där PR/Info är
direkt berörda/kallade.
Övrigt
PR/Info-kommittén planerar följande aktiviteter under 2009:
-

Layouta och skicka ut Medlemsinfo vid 3 tillfällen (inför årsmöte, våren
samt hösten)

-

Hålla anslagstavlor uppdaterade

-

Ta fram en Välkommen-skylt till infarten

-

Layouta och trycka monter- och informationsmaterial

-

Ta fram funktionärsvästar

-

Organisera medverkan vid externa evenemang som beslutas av PR/Info i
samråd med styrelsen

-

Hjälpa sektorer att skriva pressmeddelanden inför tävlingar, utställning
samt prova-på-dag

-

Tillse att press (media) blir omhändertagen vid de tillfällen
pressmeddelanden har skickats

-

Hjälpa sektorer med annonsering, både intern och extern

-

Hemsida, utveckling och underhåll

Plan och material
-

Ansvara för underhåll av stuga och träningsplaner

-

Ha kontroll över tränings- och tävlingsmaterial i samråd med TÄS och
RUS
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Stuga och trivsel
Sammansättning 2009
Sammankallande:

Carin Nylander-Nygren

Övriga:

Jeanette Svensson
Kerstin Brandell-Sjöström
Mona Eriksson
Kerstin Sandberg (ny)
Evelina Larsson
Therése Sångberg

Möten
Vi planerar två möten – ett under våren när vi också skall storstäda och ett på
hösten.
Planerad verksamhet 2009
-

Hålla ordning i stuga och kök

-

Ansvara för varuinköp till servering och inför tävlingar

-

Ansvara för inköp av kontorsmaterial

-

Tömma soptunnor på området

-

Hålla koll på gasolgrillen och gasolmängd

-

Ny beställning av klubbkläder under våren

-

Schemalägga stugjour under vår och höst samt kökspersonal vid
klubbens tävlingar, prov och utställningar. Ansvaret för att ordna personer
till stugjour och kökstjänstgöring ligger på respektive
sektor/kommitté/grupp.

-

Vi kommer att försöka uppmuntra klubbmedlemmar att bidra till klubben
genom att baka kakor, annat bröd och hundgodis som vi kan ha till
försäljning.

-

Söka sponsorer av t ex bröd och kakor

Vindelälvsdraget
Vindelälvsdraget 2009 är under full planläggning och kommer att genomföras
under vecka11 den 12 – 15 mars 2009.

28

Styrelsens slutord
Styrelsen har under året målmedvetet arbetat för att ge förutsättningar för en
ökad delaktighet och insyn i föreningen genom att bland annat skapa en ny,
tydligare funktionsbeskrivning för sektorer och kommittéer. Denna funktionsbeskrivning kommer att ge en mer strukturerad och en mer överskådlig bild av
vår verksamhet.
Vi i styrelsen har haft förmånen att ha ett mycket stimulerande förtroendeuppdrag. Det innebär att man är med och påverkar klubbens utveckling i den
riktning som skapar den förening som man själv skulle vilja vara medlem i. Vår
ideella förening består av dig och mig och våra jämlikar som tillsammans
arbetar för att vi ska få möjlighet att utveckla, förbättra och njuta av privilegiet
att vara aktiv hundägare.
Lokalklubbstadgarna är under omarbetning vilket kommer att innebära en
förändring mot en mer målstyrd organisation. Klubben kommer, efter 35 år på
Ön, att flytta sin verksamhet till en annan plats. Det innebär att en stark
klubbkänsla och stor delaktighet är oerhört viktig i det förändringsarbete vi står
inför. Under året som kommer skall klubbens verksamhet på Ön fortgå samtidigt som ett nytt område skall färdigställas. För att vi skall lyckas krävs en
gemensam grundsyn, engagemang och gemensamma arbetsinsatser på alla
plan.
Styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda klubbens verksamhet under
2008. Tack alla medlemmar som ställt upp med insatser för klubben! Det är ert
arbete som gör det möjligt för oss alla att utöva vårt intresse – att tillsammans
med andra vara aktiva med våra hundar.
Vi ser fram emot 2009 – ett år med många utmaningar. Tillsammans kan vi
skapa den fantastiska klubb och det fina klubbområde som vi förtjänar.
/Styrelsen
___________________
Roffa Asplund
ordförande

_______________
Ewa Vrang
vice ordförande

_________________
Anna Sondell
kassör

_______________
Lena Nordström
ledamot

_________________
Mia Tillman
suppleant

_______________
Lotta Parkstad
suppleant

________________
Kerstin Davis
sekreterare
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Revisionsberättelse 2008
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Verksamhetsinriktning 2010
Styrelsen
 Huvudansvarig för klubbens ekonomi och verksamhet
 Stimulera klubbkänslan och främja delaktighet
 Skapa tydliga, realistiska mål för verksamheten
 Arrangera klubbmöten
 Förbereda för klubbens flytt 2010
Agilitysektorn
 Anordna och genomföra agilitysektorsmöten
 Utbilda funktionärer för tävling
 Anordna nybörjar-, fortsättnings- och tävlingskurser
 Stimulera tävlingsekipage genom träningstävlingar och initiera
bildandet av träningsgrupper
 Anordna minst två officiella tävlingar
 Anordna 3 – 5 inofficiella tävlingar
 Fortsatt samarbete och samverkan med närliggande brukshundklubbar
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Draghundssektorn
 Anordna och genomföra draghundssektorsmöten
 Utbilda funktionärer
 Genomföra cup-tävlingar
 Arrangera minst en officiell draghundstävling
 Arrangera träningsläger
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Hundägarutbildningssektorn
 Anordna och genomföra HUS-möten
 Anordna instruktörsmöten
 Utbilda instruktörer och lärare
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 Anordna minst 12 allmänlydnadskurser
 Utveckla jourinstruktörsfunktionen
 Utnyttja lärarna i hundtjänst till problemhundslösning
 Vidareutveckla samarbetet med Forslundagymnasiet
 Vidareutveckla samarbetet med Studiefrämjandet
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Rasutvecklingssektorn
 Anordna och genomföra RUS-möten
 Anordna funktionärsmöten
 Utbilda funktionärer
 Genomföra minst 6 mentalbeskrivningar
 Genomföra minst två mentaltester
 Genomföra den årliga officiella utställningen
 Genomföra minst en inofficiell utställning
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Tjänstehundssektorn
 Anordna och genomföra sektorsmöten
 Utbilda funktionärer
 Genomföra träning och tävling för färdiga ekipage
 Utöka samarbetet med polisen
 Genomföra funktionskontroller
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Tävlingssektorn
 Anordna och genomföra TÄS-möten
 Utbilda funktionärer för tävling
 Genomföra tävlingskurser i alla discipliner (bruks och lydnad)
 Stimulera tävlingsekipage genom träningstävlingar och initiera
bildandet av träningsgrupper
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 Arrangera minst två officiella bruksprov
 Arrangera minst fem officiella lydnadsprov
 Utveckla IPO-verksamheten
 Fortsatt samarbete och samverkan med närliggande brukshundklubbar
 Marknadsföra klubben och sin egen sektors verksamhet
Festkommitté
 Initiera klubbfester och andra sammankomster för medlemmar i
samråd med andra sektorer och kommittéer
PR-info
 I samråd med styrelsen, sektorer och kommittéer arbeta aktivt för att
marknadsföra klubben
 I samverkan med andra sektorer och kommittéer anordna Öppet Hus
eller Hundens dag
Plan och material
 Ansvara för underhåll av stuga och träningsplaner
 Ha kontroll över tränings- och tävlingsmaterial i samråd med
TÄS och RUS
Stuga och trivsel
 Genomföra kommittémöten
 Ansvara för trivsel och verksamhet i stugan
 Ansvara för inköp av varor
 Ansvara för organisation av kökssysslor vid tävlingar och andra
arrangemang
 Upprätta stugjour
Vindelälvsdraget
 Anordna och genomföra Vindelälvsdraget
 Utbilda funktionärer
 Marknadsföra klubben och den egna verksamheten
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Bilaga 1 - Årsmöteshandlingar 2009
Umeå Brukshundklubb

Umeå den 10/1-2009

Box 319
901 07 Umeå
Ver 090109

Bokslut per 2008-12-31

Kassaberättelse för perioden 2008-01-01 -- 2008-12-31
Budget 2008
Intäkter

Kostnader

- Bruksprov

28 635,00

- Lydnadsprov

44 525,00
4 060,00

Resultat vs

Resultat

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget

-28 004,50

630,50

40 000,00

-42 600,00

-2 600,00

3 230,50

-33 693,68

10 831,32

64 400,00

-49 850,00

14 550,00

-3 718,68

-1 200,00

2 860,00

12 000,00

-11 500,00

500,00

2 360,00

Tävlingssektorn

Dragsektorn
Frivilligsektorn

10 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

-4 350,46

-4 350,46

9 900,00

-20 350,00

-10 450,00

6 099,54

Agility

- Bevakning

150 995,00

0,00

-96 991,00

54 004,00

111 900,00

-97 600,00

14 300,00

39 704,00

Hundägarutbildningssektorn

120 835,00

-28 825,55

92 009,45

147 400,00

-33 000,00

114 400,00

-22 390,55

78 415,00

-53 729,74

24 685,26

65 000,00

-31 600,00

33 400,00

-8 714,74

8 715,00

-69 902,63

-61 187,63

5 000,00

-75 000,00

-70 000,00

8 812,37

- Utställning

23 430,00

-7 720,00

15 710,00

29 000,00

-27 800,00

1 200,00

14 510,00

- Test och Beskriv

14 248,00

- Räddning

Trivselkommittén (köket)
Stuga och plan

-4 572,50

-4 572,50

-4 572,50

Rasutvecklingssektorn
-14 674,00

-426,00

17 900,00

-15 945,00

1 955,00

2 354,00

-14 467,00

-12 113,00

4 000,00

-25 000,00

-21 000,00

8 887,00

55 910,24

-80 253,71

-24343,47

10 000,00

-75 000,00

-65 000,00

40 656,53

48 900,00

0,00

48 900,00

45 000,00

Övrigt

0,00

0,00

0,00

Ny stuga och plan

0,00

0,00

0,00

Summa

581 022,24

-438 384,77

142 637,47

Vindelälvsdraget

218 500,00

-239 532,16

-21 032,16

Summa totalt

799 522,24

-677 916,93

121 605,31

PR/Info
Administration/Styrelse
- Medlemsavgifter

571 500,00

-2 381,00

45 000,00

-515 245,00

56 255,00

86 382,47

UBHK exklusive vindelälvsdraget
Ingående balans

365 218,90 Kassa, kassören

Periodens vinst

142 637,47 Kassa, nyckeldepositioner
Postgiro
ICA-kundkort

Nyckeldepositioner
Övriga
kortfr skulder
Uppl.kost
.
Utgående balans

1 345,00
910,00
57 911,38
3 749,88

10 680,00 Bank, föreningskonto

425 687,33

7 046,50 Bank, räntefond

30 895,28

-439,00 Kortfristiga fordringar

4 645,00

525 143,87 Behållning

525 143,87

Vindelälvsdraget
Årets resultat

-21 032,16 Pg v-drag
Bank v-drag

34522,1
8140,78

Kontant v-drag

14816

Interimsskulder

-5000

Hela UBHK
Periodens vinst

121 605,31 Klubbens behållning

525 143,87

För styrelsen

Anna Sondell

Roffa Asplund

Kassör

Ordförande
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2009
Budget 2008
7 400
14 550
21 950

Utfall 2008
631
10 831
11 462

Intäkter 2009
45 000
40 800
85 800

Kostnader 2009
43 000
23 610
66 610

Resultat 2009
2 000
17 190
19 190

Agility
HUS
Drag

8 700
114 400
2 000

54 004
92 009
2 860

110 800
145 000
3 000

79 150
39 500
2 500

31 650
105 500
500

Räddning
Försvarsmakt
Tjänstehund, tot

-10 450
0
-10 450

-4 350
-4 573
-8 923

18 950
12 500
31 450

14 800
12 500
27 300

4 150
12 500
16 650

RUS_test
RUS_utställning
RUS, tot

955
1 200
2 155

-426
15 710
15 284

25 800
24 000
49 800

12 950
26 000
38 950

12 850
-2 000
10 850

Stuga_trivsel
Plan_material
PR_info
Vindelälvsdraget
Styrelsen

33 400
-71 300
-21 000
0
-20 000

24 685
-61 188
-12 113
-21 032
24 557

75 000
17 000
5 000
225 000
58 000

49 500
75 600
48 000
225 000
94 700

25 500
-58 600
-43 000
0
-36 700

73 510

139 428

972 900

879 670

118 230

TÄS bruks
TÄS lydnad
TÄS, tot

Totalt
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Valberedningens förslag
Umeå Brukshundklubbs styrelse 2009

Ordförande:

Roffa Asplund

Omval

Vice ordförande: Ewa Vrang

1 år
1 år kvar

Sekreterare:

Vakant

Kassör:

Anna Sondell

1 år kvar

Ledamot:

Lena Nordström

1 år kvar

Suppleant:

Daniel Päbel

Ordinarie:

Ann-Charlotte Parkstad

Nyval

Nyval

2 år

2 år
1 år kvar

Revisorer
Ordinarie:

Anette Olofsson

Ordinarie:

Owe Jonsson

Suppleant:

Mia Tillman

Suppleant:

Therese Sångberg

Omval

2 år
1 år kvar

Nyval

2 år
1 år kvar
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