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§1. Mötets öppnande
§2. Fastställande av röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Styrelsens förslag på protokollförare
§5. Val av 2 justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet
§6. Fråga om mötet är stadgeenligt
utlyst
§7. Godkännande av dagordningen
§8. Styrelsens Verksamhetsberättelse
§9. Kassörens rapport
§10. Revisorernas rapport

§16. Val av kassör för en tid av 1 år
(fyllnadsval)
§17. Val av sekreterare för en tid av 2 år
§18. Val av 1 ledamot för en tid av 2 år
Val av 1 ledamot för en tid av 1 år
(fyllnadsval)
§19. Val av 2 suppleanter för en tid av 2
år
§20. Val av 1 revisorer för en tid av 1 år,
och 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år
§21. Val av valberedning varav en
sammankallande
1 ledamot för en tid av 2 år

§11. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter

§22. Val av distriktets representanter
eller hänskjuta detta till styrelsen

§12. Verksamhetsplan för 2022 och
budget för 2022 samt styrelsens

§23. Beslut om omedelbar justering av
punkterna 14-21

förslag av medlemsavgift för 2023
§13. Beslut om verksamhetsplan, budget
och medlemsavgift för ovan
angivna år.
§14. Val av ordföranden för en tid av 1 år
§15. Val av vice ordförande för en tid av
2 år

§24. Ordet Fritt
§25. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse
Nässjö Brukshundklubb 2021
Vi har även detta år blivit påverkade av Coronapandemin. Vårt årsmöte fick vi göra
digitalt och det fungerade tillfredsställande, men självklart är det trevligare om
medlemmarna får träffas.
Kursverksamheten påverkades också då vi under våren enbart fick vara max 8 personer
samtidigt på klubben. Men trots det har vi genomfört fler kurser det här året än innan.
Tävlingsverksamheten sattes på paus fram till sommaren. Då fick vi äntligen fick starta
upp i början av juni började vi med en dubblerad lydnadstävling. Det var många som
längtat efter att få tävla så det blev många anmälningar. En härlig stämning med många
duktiga ekipage.
Hösten flöt på som planerat tack vare släppta restriktioner.
Vi har genomfört en del reparationen på klubbstugan och även köpt in lite nya möbler till
altanen.
Höglandets Schäferklubb har flyttat sin verksamhet till oss vilket kommer innebära mer
aktiviteter på klubben då de har egna träningar, genomför MH och har utställningar.
Ett medlemsmöte har vi kunnat genomföra under hösten. Två fysioterapeuter från
Evidensia kom och informerade om hur vi på bästa sätt kan undvika skador på våra
hundar. Samtidigt gav vi Anna Thelin en liten present från klubben för hennes fina
prestation på SM i bruks. Mötet var välbesökt, totalt 18 deltagare. Vi avslutade med en
fika.

Christina Berggren
Ordförande
Nässjö Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse Tävlingssektorn 2021
Även i år blev vår tävlingsverksamhet påverkad av Coronapandemin. Årets första två
tävlingar fick ställas in, men vår dubblerade lydnadstävling fick vi genomföra. Det var
med kort varsel men vi bestämde direkt att vi kör. En startklass + klass 1 på förmiddagen
samt samma upplägg på eftermiddagen. Många anmälda och många duktiga ekipage. Vi
fick stora mängder med priser från både Hundfix och Djurkompassen så alla tävlande fick
något. Det tackar vi för!
Sen kunde vi genomföra våra övriga tävlingar, så i augusti hade vi en lägre/högre
spårtävling och en appell spår i september.
Under våren när vi inte fick genomföra vanliga tävlingar ordnade vi en träningstävling i
bruks. Samtidigt var vi tvungna till att hålla på restriktioner med max 8 deltagare på
klubben. Det krävdes lite extra planering men blev väldigt lyckat och nyttig träning för
de som kom.
Två KM har vi haft under hösten. Vi valde att köra bruks KM på förmiddagen och KM i
lydnad på eftermiddagen. Det var lite dåligt med anmälningar så vi blev bara 4 st i bruks
och 4 i lydnad. Synd att inte fler tog chansen att få träna på att tävla under lite lättare
förhållanden än på en officiell tävling.
Som ansvarig för TS vill jag tacka alla som ställt upp på våra tävlingar som funktionärer.
Ni är guld värda. Det gäller alla från köket, spårläggare, skrivare, sekreterare och fixare.
Nu hoppas jag att 2022 blir ett normalt år där vi får ha alla tävlingar som vi planerat för.

Christina Berggren
Tävlingsansvarig
Nässjö brukshundklubb

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2021
Vi har under året haft möjlighet att erbjuda ett flertal kurser trots att vi har brist på
instruktörer och även haft restriktioner att förhålla oss till. Vi har genomfört totalt åtta
kurser varav 4 valpkurser, två allmänlydnadskurser, en agilitykurs och en
tävlingslydnadskurs.
Vi ordnade också med en liten kick-off för instruktörer där vi bland annat gick en
tipspromenad. Medlemmarna bjöds in till en föreläsning med hundfysioterapeuter från
Evidensia. De berättade bland annat om betydelsen av fysisk aktivitet.
Under 2021 var det planerat att utbilda två rallyinstruktörer men den utbildningen blev
inställd.

Annelie Johansson och Maria Svensson
Utbildningssektorn
Nässjö brukshundklubb

Verksamhetsberättelse för stugsektorn 2021
Vi har lyckats hålla våra planer i gott skick under säsongen, tack vare fint arbete och
engagemang ifrån medlemmar.
Tyvärr så har gräsklipparen behövts repareras vid två tillfällen, men vi har klarat oss med
att införskaffa reservdelar, för att sedan göra reparationsarbetet själva.
Fyra framåtsändande ”gubbar” införskaffade och nedsatta i marken, verkar ha fungerat.
Dom behöver lite underhåll efter vintern.
Belysningen på stora appellplanen är fixad med två nya Ledstrålkastare. Där hyrde vi en
skylift för att kunna utföra arbetet.
Vi röjde och gjorde om lite i tävlingsboden. För att ge plats åt Schäferhundklubben. Nu
mera delas tävlingsboden mellan Nässjö BK och Höglandets schäferklubb.
Stort tack till alla för gräsklippning och hjälp ni bistått med under året.

Stefan Kärrman
Stugsektorn
Nässjö brukshundklubb

Verksamhetsplan 2022
Vi i styrelsen har som plan att utöka kursutbudet och tävlingsverksamheten.
Målsättning är fler ska kunna gå kurs hos oss. För att det ska gå att genomföra behövs fler
instruktörer. Så den som känner att det skulle vara kul och intressant så går det bra att
kontakta styrelsen.
Något som inte har fungerat på de sista åren är medlemsvård pga Covid-19. Så under året
2022 kommer vi att genomföra fler medlemsmöten men även andra aktiviteter. Vårt mål
är att alla ska kunna hitta något roligt att göra med sin hund, oavsett mål med träningen.
Vi tar gärna emot tips på vad medlemmarna vill. Vi kan dock inte lova att allt går att
genomföra.
Vi kommer fortsätta renovera på klubbstugan genom att byta panel och måla.
Vi kommer även ta fram klubbkläder med tryck. Dels en rejäl väst för hundförare, en
fleecetröja och en T-shirt. Mer info kommer under våren om priser och då det kommer
finnas möjlighet att prova och beställa.
Nu ser vi fram mot ett händelserikt 2022.

Christina Berggren
Ordförande
Nässjö brukshundklubb

