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Årsmöte  
 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

5. Val av ordförande för årsmötet samt anmälan av sekreterare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

8. Revisorernas berättelse för 2020 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Inkomna motioner 

12. Genomgång och beslut av aktivitetsplan för 2021 

13. Genomgång och fastställande av budget för 2021 

14. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2021 

15. Val av - ordförande för ett år 

- två ordinarie ledamöter för två år 

- två suppleanter för ett år  

- revisorer (en ordinarie samt en suppleant) för ett år 

- valberedning med sammankallande (3 st) för ett 

år 

- ombud jämte suppleanter till 

distriktsårsmötet eller uppdrag till styrelsen 

att utse dessa 

16. Omedelbar justering av punkterna 12-15 

17. Övriga frågor/Utdelning av priser 

18. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 

Styrelsen för Jokkmokks Brukshundklubb får härmed avgiva sin berättelse för 
verksamheten under 2020. 

 
1. Allmän översikt 

Året 2020 blev inte som vi tänkt oss på grund av Covid-19. Vi hade en del 
aktiviteter som fick ställas in på grund av pandemin. Trots detta kunde vi dock 
genomföra en rad olika aktiviteter. Vi startade årets aktiviteter med en föreläsning 
och kurs i Specialsök med Åkes hundtjänst, där var det 7 st deltagare med. Under 
maj månad hade vi en Noseworkkurs med Michaela Sandgren, med 5 och 4 
deltagare uppdelade i två grupper. Vi drog även igång med att en gång i veckan 
ha öppen träning som pågick fram till slutet av oktober. Under maj hade vi även 
en kurs i lydnad och brukslydnad med Topdog hundskola med 7 deltagare. Under 
juni månad hade vi två städkvällar på klubben där vi bjöd på mat till de som 
deltagit. Ps Hundnytta höll i en rallylydnadskurs med 8 deltagare. I slutet av juni 
och hela juli anordnades även agilitykvällar med Julia Petterson med ca 3-6 
deltagare. Topdog hundskola höll även i en lydnads- och brukslydnadskurs under 
hösten med 7 deltagare. Under hösten hade vi även en valp- och 
almänlydnadskurs med PS hundnytta med 7 deltagare. Det startades en 
studiecirkel med 12 deltagare i augusti där man går igenom boken Bästa starten, 
den har delvis skett online pga rådande situation. På hösten fanns även möjlighet 
att träna i ridhuset en gång i veckan, men detta fick ställas in på grund av covid-
19 restriktioner. Samtliga aktiviteter förutom den praktiska delen i 
specialsökskursen, har skett på vår appellplan och de övriga ytorna kring 
klubbstugan. Ellen deltog i Sektorkonferensen ÖND.  
 

2. Organisation 
 

2.1 Medlemsutveckling 

Medlemsantalet under 2020 var 50 stycken. 
 

2.2 Årsmöte 

Årsmötet avhölls den 18 mars på Brukshundklubbens lokaler på Bäckgatan 26, 

Jokkmokk. 6 personer deltog. Ordförande under mötet var Ellen Simma. 

 

2.3 Medlemsmöten 
 

Vi fick möjlighet att låna en stor lokal för att anordna ett medlemsmöte 10 personer 

deltog och Cari Rörström höll i en föreläsning om vardagslydnad. Där fick vi positiv 

respons av medlemmarna som kom med flera förslag på aktiviteter de är intresserade av.  
 

 

2.4 Styrelsen 

I styrelsen har från och med årsmötet den 18 Mars 2020 ingått följande ledamöter: 

Ordinarie: Ann Vedin (vice.), Anna Hövenmark (kassör), Ellen Simma (ordf), Sandra 

Blomqvist (sekr), Inga-Lill Älmeros. 

Suppleant: Ewa-Marie Andreassen, Johanna Granström Sundgren, Camilla Westrin 
 

2.5 Sammanträden 

Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda möten 
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2.6 Regionala konferenser/kurser 

Ingen deltagare vid distriktets årsmöte under våren, pga sjukdom. 
 

3. Utbildning 
 

3.1 Grund- och Fortsättningskurser 

Valp- och Allmänlydnad 

Lydnad och brukslydnad, grund- och fortsättningskurs 

Rallylydnad, nybörjarkurs 

Specialsök 

 
3.2 Övriga kurser 

Nosework, grund- och fortsättningskurs 
 

4. Tävling 
Inga tävlingar anordnades under året. 

 

5. Pr/info 
 

Informationen under 2020 har skett via hemsidan, Facebook-sidan, lokala anslagstavlor 

och via det nystartade Instagramkontot. 
 

6. Slutord 
 

Styrelsen för Jokkmokks Brukshundklubb vill åter igen tacka alla för det år som gått. Vi 

har trots minskad medlemsstyrka oförtröttligt arbetat vidare nästan enbart tack vare alla 

ni som utan lön och ibland knappt tack för mödan jobbat för vår verksamhet. Ett stort 

tack för er insats och hoppas kraft och iver räcker för många år framåt.  

 

Vi vill också framföra våra varma tack till Jokkmokks kommun erhållna bidrag.  

 
Jokkmokk den  
 
Styrelsen för Jokkmokks Brukshundklubb 
 
 
 
Ann Vedin  Anna Hövenmark  Ellen Simma 
   

 
 
Sandra Blomqvist          Ingalill Älmeros  

 
 
Suppleanter 

 
 

 
Johanna Granström Sundgren                       Camilla Westrin 
  
 
 
Ewa-Marie Andreassen  


