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Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed 
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 
10 stycken protokollförda möten, varav tre var medlemsmöten.  
 
Styrelsen har under året bestått av:  

 
 Ordförande       –  Ebba Pettersson 
 V. ordförande  –  Camilla Pettersson 
 Sekreterare     –  Katarina Nilsson  
 Kassör  – Ingrid Wahlén 
 Ledamot  – Britt-Mari Ljunggren 

 Suppleant –  Sandra Legfelt, Karin Lannestedt och            
–  Gunnar Holm 

 
 Revisorer    –  Iréne Molin och Monica Lindfors 
  Revisorssuppleant   –  Bo Torndahl 
 Valberedning  –  Susanne Winberg, Agneta Gottschalk
   och Gunni Borong 
 
VERKSAMHET 2016 
 
NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB NGBK 
NGBK hade 2016 varit verksamt i 50 år. Detta firade vi den 22 oktober med tipspromenad och 
skojtävlingar på klubben. Avslutningsvis bjöd vi på Buffé i Boge bygdegård. Ett 40 tal medlemmar kom 
till 50 års jubileet.  
 
Förutom tävlingar och hundkurser har NGBK haft öppet hus kvällar under vår och höst, på tisdagar 
mellan kl.19.00 -21.00. Dessa kvällar har varit välbesökta av klubbens medlemmar. En gång i veckan 
har det även varit Rallylydnadsträning med mellan fem och tio deltagare per tillfälle, dag och tid har 
meddelats via Facebook. Rallylydnads ekipagen hade även uppvisning för allmänheten under Slite 
marknad. Detta var uppskattat av besökarna som även hade möjlighet att prova på Rallybanan.  
  
Under året har vi ökat medlemsantalet och vid årsskiftet var 122 stycken medlemmar registrerade.   
 
UTBILDNINGSSEKTORN 2016  
En helg i april hade vi besök av Jan Gyllensten, fd hundförare och utbildare inom polisen, numera 
flitigt anlitad föredragshållare och problemlösare. På fredagkvällen höll han ett uppskattat föredrag i 
Södervärnsskolans aula på temat ”Hundproblem, problemhundar samt hundens beteende”. Lördag-
söndag var det specialträning för de 8 ekipage som  anmält sig till helgen. 
 
Grundkurs och allmänlydnadskurs har som vanligt hållits vår och höst. 
Vårens kurser hölls av Ebba Pettersson och Henry Johansson resp Britt-Mari Ljunggren och Camilla 
Pettersson med 12 resp 11 deltagare. Höstens kurser hade Britt-Mari Ljunggren och Ebba Pettersson 
resp Monica Lindfors och Henry Johansson med 11 resp 12 deltagare. 
Däremellan hade Birgitha Yttergren två kurser inriktade på spår och brukslydnad med 9 resp 7 
deltagare. 
Kurserna rapporteras till Studiefrämjandet som vi har samarbete med. 
 
Instruktörsmöten har hållits inför kursstarterna, ett på våren och ett på hösten. 
 
Tack till alla som gjort det möjligt att genomföra kurserna! 
 
Utbildningssektorn 
Iréne Molin   Ebba Pettersson 



TÄVLINGSSEKTORN 2016 
Under året 2016 har NGBK arrangerat 2 officiella lydnadsprov, alla klasser. Samt ett bruksprov, spår 
elit. Vi skulle även ha haft en söktävling lägre – elit på hösten. Men blev inställt på grund av för få 
anmälda. Susanne Winberg har under hösten 2016 tillkommit i tävlingssektorn. 
 
KLUBBMÄSTERSKAP 2016 
Årets klubbmästerskap har hållits i samband med officiella bruks/lydnadsprov under året. 
 
SERIETÄVLING 2016 
Serietävlingen genomförs vid fyra tillfällen under året. Man deltar i valfri lydnadsklass eller 
bruksklassernas lydnadsdel. Man räknar samman de tre bästa resultaten för deltagande ekipage. 
Under året har totalt 16 ekipage deltagit i en eller flera omgångar. 
 
ÅRETS HUNDAR 2016 
De 3 bästa resultaten räknas. 
 
Vi från tävlingssektorn tackar alla funktionärer som ställt upp under året på våra tävlingar. 
Camilla Pettersson, Susanne Winberg och Linda Rung 
 
AGILITY SEKTORN 
I år har det inte varit någon kursverksamhet inom agility. Egenträning förekommer dock under öppet-
hus dagarna 
 
TJÄNSTEHUNDSEKTORN 2016 
NGBK anordnade DM för patrullhundar den 12 juni 2016, platsen blev i Lojsta skogarna eftersom det 
blev Jan Edlundh som tävlingsledare. 
Tjänstehundsektorn  
Monica Lindfors 
 
 
 
Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb vill härmed framföra ett varmt tack till samtliga 
medlemmar, kursdeltagare, tävlande och övriga som bidragit till att verksamheten fungerat under året. 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 
 

Tävlingssektorn 2017 
 
Anordna 4 serietävlingar i anslutning till de officiella tävlingarna. 
Förslag datum för serietävlingar våren 2017 
Måndag 3 april kl. 18.00  
Måndag 29 maj kl. 18.00 
Ytterligare 2 serietävlingar planeras till hösten 2017 
 
Klubben kommer att ha följande officiella tävlingar under 2017 
9 april  lydnadstävling Start-lydnad 1. 
14 maj söktävling Lägre-Elit. 
3 juni spårtävling Högre-Elit. 
29 oktober appeltävling spår och sök. 
 
Tjänstehundssektorn 2017 
Finns ingen inbokad aktivitet för NGBK 2017 
All verksamhet bedrivs i distriktets regi. 
 
Övrig verksamhet 
Öppet hus kvällar kommer att anordnas vår och höst, tisdagar kl. 19.00 -21.00 med 
start tisdagen den 14 mars. Rallylydnadsträning en gång i veckan dag och tid 
meddelas på Facebook.  
 
Eventuella kurser i vår och höst planeras utifrån efterfrågan. 
 
Utbildningshelg planeras under året med ännu ej namngiven instruktör. 
 
Klubben kommer att uppdaterat träningsredskap och hinder för att kunna arrangera 
officiella tävlingar 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KASSAREDOVISNING 
NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB 
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Under 2016 har klubben gjort ett ”överskott”  
på 25 246,01 kr. 

 
 
 
 
 



JÄMFÖRT MED BUDGET 2016 

	

	
	
	
	
	
	

	



	

NGBK – BUDGET 2017 	 	
 	 	

  IN UT 
Hundshopen 1 500 3 000 

Korrespondens & hemsida   2 500 

Kurser & instruktörer 40 000 13 000 

Köket 7 000 9 000 

Medlemsavgifter 15 000 6 000 

Hedersmedlemmar   720 

Bank   800 

SBK Gotland   3 500 

Stugan   20 000 
Tävling 9 000 11 000 

Årsmöte 1 000 4 000 

Medlemsaktivitet 1 500 15 000 

Övrigt 1 000 2 500 

  76 000 91 020 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
  Föredragningslista Årsmöte  

   Norra Gotlands Brukshundklubb  
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och sekreterare till Årsmötet 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Fastställande av dagordning 
7. Verksamhetsberättelse 2016  
8. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse  
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Budget & Verksamhetsplan 2017 
12. Fastställande av medlemsavgift 
13. Val 
a) Ordförande 1 år. 
b) Ledamot 2 år. 
c) Ledamot 2 år. 
d) Suppleant 2 år. 
e) Suppleant 2 år. 
f) Revisorer 2 st 1 år  
g) Revisorssuppleant 1 år. 
h) Valberedningen 1 st 2 år. 
 
14. Fråga om omedelbar justering av 13 § 
15. Förslag på ombud till distriktsmöten 
16. NGBK-medlem till valberedningen i distriktet 
17. Hedersmedlemmar 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande        

 
 
 
	


