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Sammanträden
Under verksamhetsåret har klubben avhållit ett ordinarie årsmöte samt två medlemsmöten.
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten och däremellan tagit ett antal mailbeslut.

Möte i distrikt och region
Klubben har varit representerad vid Skånedistriktets årsmöte, distriktsmöten samt vid möten
arrangerade av regionen.

Ekonomi
Föreningen redovisar detta året ett positivt resultat om 68.149 kr (fg år 113.475).
Omsättningen är lite lägre i år jämfört med förra året, medan kostnaderna har varit något
högre.
Inbetalda medlemsavgifter är något högre detta år jämfört med föregående år, vilket är en
trend styrelsen hoppas håller i sig.
Köksförrådet har renoverats och hela altanen har bytts ut. Även fönsterrenoveringar och
tvätt av stugan har gjorts. Den sammanlagda kostnaden för renoveringen uppgår till ca
18.000 kr.
Då den gamla skrivaren har visat sig vara opålitlig har föreningen investerat i en ny skrivare,

då verksamheten är beroende av att ha en fungerande skrivare. Denna belastar resultatet
med ca 5.600 kronor.
Övriga kostnader ligger inom en jämförbar nivå med tidigare år.
Föreningens samtliga grupper som har bedrivit verksamhet redovisar ett positivt resultat,
inklusive köket som under flera år tidigare har redovisat negativa resultat. Rallylydnaden har
detta året legat tillsammans med tävlingsgruppen, då det i början av verksamhetsåret inte
fanns en sammankallande till Rallygruppen.
Föreningen har avslutat sitt plusgirokonto. Numera har föreningen endast ett konto i Ekeby
Sparbank, där även bankgirot är anslutet. Till detta konto finns ett anslutet swishnummer och
föreningen kan även ta kortbetalningar vilket styrelsen bedömer ger en ökad merförsäljning.
Föreningens likviditet är god.

Summering
Vid klubben har under året genomförts ett antal inofficella och officiella tävlingar bl.a. inom
agility, lydnad, bruksprov och utställning. Utbildningsverksamhet har omfattat valpkurser,
agility, lydnad, rallylydnad, bruksgrenar samt olika aktiveringskurser. Mentalbeskrivningar i
form av MH har arrangerats på klubben. Medlemmar i klubben har deltagit i samband med
olika evenemang på Sofiero. Klubbstuga + appellplan har hyrts ut till olika
hundarrangemang.

Agilitygruppen, AG 2016
AG-gruppen har under 2016 endast bestått av 2 st medlemmar, Lotta Hansen och Anna
Olsson.
Ingen verksamhet har bedrivits.

Hundägarutbildningsgruppen, HuG 2016
HuG gruppen har 2016 bestått av: Sammankallande Marita Hernvall, Victoria Jönsson
Melisovic, Louise Adamsson och Mia Nilsson.
V har haft ca 10 Hugmöten och ca 7 instruktörsmöten.
Vi har under 2016 haft igång 10 st. kurser + 1 valp som startade i november och slutar i
februari. Vi kommer även sätta igång 1 Rallykurs 10/1-2017
Vi har strukturerat upp våra hjälpare till kurserna, så numera får de en information om vad
som förväntas av dem och vad de i gengäld kan förvänta sig av klubben.
Louise har haft en Mh kvälls föreläsning, vilken var mycket uppskattad av våra kursare.
Vi har haft Fanny från din veterinär hos oss en kväll.
Vi har haft en föreläsning av Jan Gyllensten också mycket uppskattad och vi kommer
försöka få en fortsättning till stånd i mars 2017.
Vi har haft 7 stycken som gått Grundmodulen på klubben. Vi kommer skicka vidare 5

stycken till Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen, som kommer att gå i Helsingborg. Vilket då
innebär att klubben kommer att få 5 nya instruktörer.
Vicky som tar hand om kommunikationen på FB, har även infört ”Tips från HuG” lite tips
som läggs ut i jämna mellanrum på FB.
Vi har också infört. Vinterträning i ridhus. Varannan vecka körs det Rallyträning på
måndagar och varannan vecka körs det Lydnad (på vilken nivå som helst) på torsdagar.
Detta ser vi som ett pilotprojekt som skall utvärderas våren 2017. Om intresse finns skall vi
försöka utöka träningstiderna 2017.
Detta är en sammanställning av de viktigaste sakerna som hänt i HuG under 2016.

Köksgruppen, KG 2016
Sammankallande för köket har varit Jessica Björnkleven.
Till hjälp har varit Bengt Björnkleven Röhman, Bengt Nilsson, Ann Leo.

Vi har varit delaktiga i alla tävlingar som klubben arrangerat och vi hade även köket på
Terrierklubbens utställning. Det har inte varit några problem att få hjälp från medlemmar till
köket. Är det fler som vill vara med i vårt hjärta på klubben så säg gärna till.
Vi har fått mycket beröm för klubben och vårt kök av tävlande och arrangörer.
Instruktörerna har hjälpt till när där inte har varit bemanning i köket.
Vi avslutade med JULMYS som blev väldigt uppskattat ca 25-30 personer.

Tillgång till SWISH har varit kanon och där är flera medlemmar/ Tävlande som tycker detta
är fantastiskt.

Jag vill här säga ett STORT TACK till ALLA som har hjälpt till i köket ingen glömd.

Mentalgruppen, MG 2016
Ansvarig för gruppen Louise Adamsson, tyvärr har klubben inte längre så många egna
figuranter längre som är behöriga, det är Maria Lindström.
Vi har haft 4 Mentalbeskrivningar under året med 29 beskrivna hundar.
Ett öppet MH och tre uppfödar MH för Relative´- Trinitazz kennel, Natus kennel och
Shihrott´s kennel.
Den 25 maj ordnade klubben en MH kväll som blev mycket uppskattad.

Ekonomiskt går mentalgruppen med plus, men med få egna figgar blir följden att vi får ta in
figuranter från andra klubbar, vilket gör att kostnaderna blir högre.
Tack för en rolig och trevlig säsong! Och så vill jag tacka alla glada, positiva och engagerade
figgar och hundägare som får MH:na i Bjuv att vara så trevliga och få folk och hundar att
känna sig välkomna!
Louise

Nöjesgruppen, NG 2016
NG har under verksamhetsåret bestått av: Fredrik Fisch (Sammankallande) och Peter Stoltz.
Under året har gruppen varit behjälpliga vid 5 konserter på Sofiero.
Gruppen tackar ALLA medlemmar som har hjälpt till under årets uppdrag.

Rallylydnadsgruppen, RG 2016
-

Patrullhundsgruppen, PHG 2016
-

Tävlingsgruppen, TG 2016
Utställningsgruppen, UG 2016
Gruppen har bestått av:
Jessica Björnkleven, Marlene Pettersson, Alexandra Hindorff, Alexsandra Olofsson,
Tony Alexandersson
och Sammankallande: Linda Olofsson.

Gruppen har haft flertalet möten och arbetsmöten för att fixa allt inför utställningarna Vi har
gjort våra egna rosetter för att hålla nere kostnader.
Vi hade en Inofficiella utställningar i år.
Den 8 Maj-2016 hade vi vår inofficiella utställning för alla raser, 2 domare var kontrakterade,
men vi fick ta in två till. Vi hade Krister Olander-Lindblom, Lena Persson, Nina Jonsson och
Viktoria Möller. Vi fick 294 anmälda hundar till denna utställning. Allt flöt på som det skulle
och alla var nöjda.
Den 27 Augusti-2016 hade vi vår Officiella utställning
Till denna utställningen hade vi Åke Cronander som domare.
Antalet anmälda hundar kom upp i 81 st+ 5 Extriör hundar.

Ett fantastiskt team i köket har fixat så servicen på våra utställningar har nämnts flera gånger
av våra utställare.
Alla nöjda och belåtna även på denna utställning.

Vi har ansökt om Officiell utställning för 2019

Officiell utställning är ansökt för till 2017, 2018 och 2019
Vi har skickat TACK kort till våra sponsorer och hoppas självklart att dom ställer upp med
sponsring till nästa år.

Vi vill även passa på att TACKA hela gruppen för ett fantastiskt arbete.

Linda

Medlemmar
2014-01-14
Ordinarie medlemmar 195
Familjemedlemmar
30
Hedersmedlemmar
5
Ungdomsmedlemmar
14 Totalt 244
2014-12-31
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

227
32
4
13 Totalt 276

2015-01-12
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

225
26
4
17 Totalt 272

2015-12-31
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

176
26
5
17

Totalt 224

2016-01-12
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar
2016-12-31
Ordinarie medlemmar
Familjemedlemmar
Hedersmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

170
21
5
18 Totalt 214

176
31
5
20

Medlemsavgifter
2013 Ordinarie medlem 150:2014 Ordinarie medlem 180:2015 Ordinarie medlem 180:2016 Ordinarie medlem

Totalt 232

Familjemedlem 180:- Utlandsmedlem
Familjemedlem 200:- Utlandsmedlem
Familjemedlem 200:- Utlandsmedlem
Familjemedlem
Utlandsmedlem

150.200:200:-

Hedersmedlemmar
Bea Lundh
Lars-Olof Dahl
Nils Bertil Wall
Reinholdt Skov
Leif Lantz
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla som arbetat för Bjuvs Brukshundklubb under
året.
Bjuv i januari 2016
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