
  
   Botkyrka Brukshundklubb      DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE  
   Klubbnr: 0499      Årsmöte 2019  
   Plats: Klubbstugan Grödinge     Datum: 2019-02-16    

  Närvarande medlemmar:        st.    Tid: 13:00 –  
  

1. Mötets öppnande.   

2. Fastställande av röstlängden.  

3. Val av mötesordförande.  

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.  

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet.  

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna.  

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.  

8. Fastställande av dagordningen.  

9. Genomgång av:  

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte,  

b. balans- och resultaträkning och  

c. revisorernas berättelse.  

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 

förlust.  

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.  

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:  

a. mål,  

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret,  

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för:  

i. ordinarie medlem  

ii. familjemedlem och iii. utlandsmedlem, och  

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.  

i. Träningshallens debitering gentemot externa och interna 

intressenter.  

ii. Aktualisering av statuter för priser. (Se underlag) 

iii. Fråga angående styrelsen storlek (Se skrivelse) 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.  

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.  

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning.  

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.  

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.  

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.  



19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13.  

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.  

21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).  

22. Mötets avslutande.  

  

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 

årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.  

Botkyrka Brukshundklubb  1  Organisationsnummer: 812800-3897  
Hästmossevägen 21    Plus-/Bankgiro: 17 68 72-0  
147 71 Grödinge  
Hemsida: www.botkyrkabk.se  

http://www.botkyrkabk.se/
http://www.botkyrkabk.se/
http://www.botkyrkabk.se/
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Året har varit händelserikt, inte minst med tanke på vår nya tävlingsverksamhet, nosework. En annan 
minnesvärd och positiv händelse är att lamporna på träningsplanerna äntligen är på plats.  
Den återinförda markägarträffen var i sin nya tappning med en januarimiddag i stället för en julfest en 
lyckad tillställning som kommer att upprepas under detta år.  
Att sedan våra instruktörer och alla funktionärer, ingen nämnd och ingen glömd, jobbat för högtryck kan 
ses både i den ekonomiska rapporten och i resultatlistor. Köket har varit suveränt liksom anläggning och 
alla ni som jobbar ”bakom kulisserna”. En av er, en som klipper gräset bland mycket annat, är just en 
sådan klippa som klubbverksamheten är så beroende av.  
Vår hemsida får beröm och att tävlande lyfts fram där liksom i övriga sociala plattformar är inspirerande 
för oss andra.  
Det har som sagt varit ett verksamt och hoppingivande år på många sätt. En tråkig händelse måste ändå 
lyftas fram. En av vår klubbs grundare och en för klubben mycket betydelsefull person, Lars Erik 
Johansson har gått ur tiden. Han var just en sådan person som utan att göra väsen av sig gjorde det som 
behövdes. Han tömde soptunnor på planerna, pantade burkar, städade vid behov bland mycket annat. 
Att han dessutom var en mycket trevlig person och en kunnig bruksdomare kan alla vi som träffat honom 
vittna om. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och hans klubbvänner känner med hans fru, Gun 
Johansson. 
 
 
Vi har under verksamhetsåret året haft totalt 9 styrelsemöten. 
Deltagande vid mötena var: 
 
Ordförande Ingrid Tapper   9 gånger 
Vice ordförande Jens Olsson 2 gånger 
Sekreterare Adina Andersson7 gånger 
Kassör Emmelie Tilly 7 gånger 
Ledamot Jenny Hägglund 8 gånger 
Ledamot Annica Löfqvist 3 gånger 
Ledamot Marina Bilic 4 gånger 
Suppleant 1 Lars Hägglund 5 gånger 
Suppleant 2 Anna Carlson 9 gånger 
Suppleant 3 Therese Wärme Hjort 7 gånger 
 
 
Tack för i år! 
Styrelsen genom Ingrid Tapper  
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Botkyrka Brukshundklubb        

Verksamhetsberättelser  2018 

Hundägarutbildnings kommittén-  

Sammankallande: Jenny Mellåker  

Under året har Elin avgått ur kommittén och istället har Åsa Hemberg och Katarina Bäckman kommit. 

Åsa sköter mailen och Katarina har hand om kursredovisningen hos Studiefrämjandet.  

I maj hade vi en träff för alla instruktörer där vi pratade om kommande kurser och upplägg för de kurser 

vi har. 

Vi har under året valt att gå över till en ny kursbok, Bäst Var-dag!, för valp och allmänlydnadskurser och 

den kommer testas under 2019.  

Vi har byggt upp en leksaksbank där kursdeltagare får låna olika leksaker under kurserna. 

Vårterminen 

Under VT 2018 har vi haft 12 kurser med totalt 76 deltagare. Instruktörer har varit Maria Gabrielsson, 

Eva Werther, Maria Garpenquist, Jenny Mellåker, Elin Selin, Anki Lindholm, Jenny Wibäck, Jörgen Nordin, 

Sara Andersson,  Jane Stenius, Emmeile Tilly, Ingrid Tapper, Sanna Brandt och Linda Pentillä. 

 

Uppdelningen mellan kurserna har varit två valpkurser, en allmänlydnad grund, en grundkurs 

tävlingslydnad, två stycken tävlingslydnad, två spårkurser, två noseworkkurser och två rallykurser. Vi har 

också haft en föreläsning med Maria Brandel som tyvärr inte var så välbesökt men väldigt givande för de 

som var där. 

Höstterminen 

Under HT 2018 har vi haft 7 kurser med totalt 45 deltagare. Instruktörer har varit Emmelie Tilly, Maria 

Garpenquist, Sara Andersson, Jane Stenius, Maria Gabrielsson, Jennifer Nordin, Åsa Aura och Eva 

Werther. 

Uppdelningen har varit tre valpkurser, en fortsättningskurs, en noseworkkurs och två specialsökskurser. 

Vi hade också en föreläsning med Niina Svartberg som var välbesökt och som vi erbjöd kostnadsfritt för 

de som hjälpt till för klubben under året. 
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Instruktörer 

Vi har fått ett gäng som gått klart allmänlydnadsinstruktörskursen och som nu själva får hålla kurser 

inom brukshundklubben. De fyra som fullföljde var Jane Stenius, Maria Garpenquist, Sara Andersson och 

Emmily Tilly. De har redan börjat hålla kurser och är ett fint tillskott till BBK. Finns det fler som känner att 

de vill bli instruktörer får ni gärna höra av er. 

Vill tacka alla våra instruktörer och alla som valt att gå kurs hos Botkyrka BK och hoppas vi ses igen under 

2019. 

Hälsningar Jenny, Katarina och Åsa 

Hundägarutvecklingskommittén  

 

Rasutvecklings kommittén-  

Sammankallande: Eva Wherter 

Vi på RUK genomför MH-prov och korningar men då vi just nu inte har någon aktiv testbana har vi heller 

varken MH eller korningar. 

Kommittén svarar även för utbildning av testledare och figurante 

 

Anläggnings kommitte-  

Sammankallande: Lars Hägglund 

Det har inte gjorts så många åtgärder under 2018 på klubben. 

Vi har haft 2 stycken städdagar där vi sett över våra områden. 

Det stora som hänt är att planbelysningen har bytts ut på alla tre planerna. 

   

Tävling och Kurskommitte-  

Sammankallande: Maria Gabrielsson 

BBK´s tävlingskommitté har under 2018 haft flera fysiska möten och vi har även en fb-grupp där vi 

kommunicerar med bl.a. våra tävlingsledare. 

Detta har vi gjort under 2018: 

Genomföra tävlingar inom bruks och lydnad. 

Genomfört träningstävlingar och träningar med skott. 

Planerat 2019-års tävlingar 

Genomfört klubbens första officiella tävling i Nose Work klass 1 
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Inventerat träningsgrupper 

Startat upp ytterligare träningsgrupper i bl.a.lydnad och spår 

Hyrt Nykvarns hundhall för tävlingsträning januari-mars 2019 

Bjudit in våra funktionärer till föreläsning med Nina Svartberg 

Bjudit in markägare till vår markägarmiddag 19/1 2019 

Regelrevideringsmöte 

Skickat in BBK´s förslag för dragning i distriktets TK. 

Skickat in BBK´s förslag till SBK. 

Påbörjat planering inför DM 2019 som vi arrangerar tillsammans med Nynäshamn BK 

Planerat in tre tävlingar i Nose Work för våren 2019. TEM NW1 Inomhus. 

 

Information och PR Kommitté-  

Sammankallande: Benny Hellis 

Kommittén har ansvarat för anslagstavlorna i klubbstugan, hemsidan, fb-gruppen, sponsring och pr-

verksamhet. Ambitionsnivån har höjts under året genom att gratulationer till klubbens tävlingsekipage 

presenterats på de digitala plattformarna. Klubbens avtal med Sponsorhuset innebär att vi får provision 

på inköp som görs av klubbmedlemmar. Intresset för detta har dock varit svalt under året. Inga 

sponsoravtal har tecknats och klubben har inte heller deltagit i några externa pr-arrangemang, eller 

annonserat i digitala/papperstidningar. 

 

Kökskommittén-  

Sammankallande: Britt-Marie Skog 

Britt-Mari Skog har tillsammans med Gun Olbers under 2018 haft ansvar för att hålla köket öppet och 

bemannat under våra tävlingsdagar, samt onsdagskvällar (18-20) i samband med skott-träning och 

träningstävlingar. Köket har varit öppet hela säsongen 15:e april till och med 15 oktober, förutom 6 

veckor i  juli och början på augusti. 

Vi har ansvarat för inköp och bemanning på tävlingsdagar och till hjälp har vi haft ett antal aktiva 

medlemmar, ungefär 10 stycken. Det har ändå ibland varit svårt att få folk till vissa tävlingar och andra 

arrangemang. Detta beror på att alla de som har hjälpt till även är aktiva själva med sina egna  hundar 

och hjälper då även till  som spårläggare, sökfiguranter, skyttar, skrivare, tävlingsledare mm, samt håller 

en del kurser, men det har alltid ordnat sig till slut. Förutom tävlingar, har köket varit öppet under några 

kvällsföreläsningar och medlemsmöten. Målet har varit att ha köket öppet så mycket som möjligt, dock 

inte under hundkurser, eftersom inga är intresserade av att fika längre. 
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Tjänstehundskommittén-  

Sammankallande: Leif Karlsson 

Tjänstehundskommitten har under året bestått av sammankallande Leif Karlsson samt Bianca Jansson 
och Björn Tapper.  

 Vid Hundtjänstskolan i Marma har BBK ekipage deltagit i kurser. 
 Informationsmöte om Försvarsmaktshundar har hållits under året.      
 Fortlöpande utbildning/träning med redan certifierade ekipage har genomförts med inriktning 

på förbandsuppgifter. 
 Vid DM Försvarsmakthund deltog Maria Ljungmark som vann DM och Vilma Saruliene placerad 

på 3:e plats.  
 Vid SM Försvarsmaktshund deltog Maria Ljungmark  
 Vid KFÖ-Krigsförbandsövning har avtalspersonal från BBK deltagit. 
 Ekipage placerade i Insatskompanier har deltagit på förbands SÖF.  
 Ekipage i Bevaknings- och Insatskompanier har deltagit i kompaniövningar.  
 BBK har medverkat med Instruktör för patrullhundsekipage inom förband och på Hemvärnets 

Stridsskola.  
 Under året har övning/träning för kommande/färdiga ekipage skett vid flertal tillfällen 
 BBK har varit representerat på SBK utbildningar för auktorisering till Instruktör, provledare samt 

FM kontrollant samt kompletteringsutbildningar inför de nya anlagsproven, patrullhundskurser 
samt certifieringsprövning. 

 Leif Karlsson i BBK har anlitats som FM kontrollant vid certprov i Gotlands distriktet. 
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VERKSAMHETSPLANER SAMT BUDGET, KOMMITTÈER 2019 

 

Hundägarutbildnings kommittén-  

Sammankallande: Jenny Mellåker  

Vi har redan satt igång planeringen för 2019 och har i dagsläget 10 kurser ute på hemsidan som alla hålls 

under VT och fler är på väg. Specialsök och Nosework är två grenar som ökat stort i kursväg tack vare 

Maria Gabrielsson. 

Vi kommer testa lite nya kursupplägg under 2019 bland annat en kombinerad kurs med en tävling och 

sen efterföljande träning med Lotta Linusson. Vi har även bjudit in Eva Marie Wergård som kommer och 

håller dragkurs i vår. 

Instruktörer 

I januari kommer instruktörerna få åka på fortbildning för vår nya kursbok. Vissa åker på en heldag till 

Kungsör och andra har valt två kvällar i Stockholm. Det kommer bli en bra grund för valp och 

allmänlydnadskurserna till våren. 

 

HUK BUDGET 2019 
Vi kommer försöka hålla samma kursutbud som förra året när det kommer till inkomster. Som utgifter 

räknar vi med ersättning för våra externa instruktörer samt avtalsinstruktörer.  

Vi vill varje hösttermin hålla fortbildning för instruktörerna och räknar med ca 12000 kr för att kunna 

hålla en bra nivå på fortbildningen. 

Vi vill också återkommande hålla en sommaravslutning för alla våra instruktörer där vi kombinerar 

teoretisk fortbildning med planering och middag ca 5000 kr. 

För att höja trivseln på kurserna skulle vi vilja bjuda på fika första och sista gången på våra kurser samt 

under våra dagskurser. 

Vår prognos för 2019 är densamma som för 2018 vilket innebär 120 000 kr i inkomster och 50 000 kr i 

utgifter. 

 

Rasutvecklings kommittén-  

Sammankallande: Eva Wherter 

Vi planerar ett MH i samverkan med Södertälje BK.  
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Anläggnings kommitte-  

Sammankallande: Lars Hägglund 

Under 2019 är tanken att renoveringen av klubbstugan skall fortsätta med ombyggnad och ommålning 

inne i klubbstugan. 

Elen i stugan behöver ses över och bytas då det är något fel någonstans. Det har visat sig vid mätning av 

elektriker att det mellan jord och noll är det 2,4 volt och det ska vara NOLL. 

När det byggs om och målas bör även belysningsarmaturerna bytas för att ytterligare sänka elkostnaden. 

 

Anläggning BUDGET 2019 

Kostnader   

Sammantaget beräknat behövs en budget om 200 000 SEK för 2019. 

Då det planeras ombyggnad och ommålning inne i klubbstugan samt att elen behöver åtgärdas snarast. 

 

Tävling och Kurskommitte-  

Sammankallande: Maria Gabrielsson 

 Genomföra planerade tävlingar inkl, DM i bruks & lydnad tillsammans med Nynäshamn BK. 

 Utbilda funktionärer genom rekrytering i träningsgrupperna 

 Utveckla träningsgrupperna 

 Genomföra tävlingar i Nose Work 

 Inventera marker tillsammans med markägare 

 Försöka utöka antalet tävlande vid våra tävlingar. Öka till ex 15 spår. 

 Försöka introducera bruksarbete vid allmänlydnadskurser och bjuda in intresserade att följa med 
en träningsgrupp för att se hur det är. 

 Fortsätta med regelrevideringsarbete bruks/lydnad/Nose Work 

 Arrangera föreläsning/temakväll i samarbete med HUK. 

 Stödja SM 2019 i Katrineholm med funktionärer 

 Funktionärsfest om intresse finns 

 Undersöka att ha en träningshelg för klubbens medlemmar 

 Arrangera inofficiella tävlingar i bla specialsök.  

 
TK BUDGET 2019 
Kostnader 
Priser     15000 
Reseersättningar   4000 
Domararvode    12600 
Funktionärsmat    1500 
Markägarmiddag   5000 
Funktionärsfest    3000 
Temakväll/föreläsning   2000 
Träningshelg    8000 
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Registreringsavgifter SBK, SKK, SNWK 10000 
Utbildningar    5000 
Övrigt     2000 

Totalt     68100 

 
 
Övrigt som tillkommer utöver ovan budget: 

 Träningshelg 

 Temakväll 

 

Information och PR Kommitté-  

Sammankallande: Benny Hellis 

 
Att uppdatera klubbens Hemsida och Facebooksida. Kommitten ska ska försöka föra fram våra kurser 
och aktiviteter ännu mer för att öka intresset för BBK.  Få fart på samarbetet med Sponsorhuset. 
Intensifiera insatserna för Sponsring som leder till fylligare prisbord på våra tävlingar. 

Ingen separat budget behövs i nuläget. 

 

Kökskommittén-  

Sammankallande: Britt-Marie Skog 

B-M fortsätter gärna och har huvudansvaret ett år till och Gun Olbers kommer fortsätta att hjälpa till 

med ansvaret för köksverksamheten under 2019. Eftersom vi tränar tillsammans så har och fungerar det 

samarbetet bra och det är skönt att dela huvudansvaret med någon. 

 Nytt för 2019 är att vi kommer köpa in Panini enligt önskemål från styrelsen och sälja  under 

tävlingsdagar.  

 

KÖK BUDGET 2019 
Kostnaderna för köket är välskötta, genom att handla in varor när det är billigt, framförallt kaffe och läsk, 

Köket lagar all mat till funktionärer under tävlingar och vi bakar det mesta som vi säljer till fikat.  Till 

detta har vi under året haft fler aktiva till hjälp både i kökskomitten och några till.  

 

Stort tack till Annika Boussard, Anna Plensner; Eva Werther; Inger Waak, Ingrid Tapper;  Marianne 

Nilsson, Sussanne Kristmansson, Christine Ohlsson, Åsa Hemberg  och Sanna  Pålsson, samt Annica 

Löfqvist som gjorde en stor insats  tillsammans med Susanne med flera i köket under en tävling i våras då 

det blev strömavbrott i flera timmar. 
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Tjänstehundskommittén-  

Sammankallande: Leif Karlsson 

  
  
Bedriva kompetenshöjande utbildning av klubbens patrullhundar. 
  
Planera för patrullhundskurs enligt nya utbildningsordningen. 
  
Delta i förbandens övningar. 
  
Inspirera klubbens patrullhundförare till vidareutbildning inom bevakning. 
  
Informera om kursverksamheten inom Tjänstehundsverksamheten. 
  
Informera klubbens medlemmar om Tjänstehundsverksamheten. 
  
Arrangera Försvarsmaktsupplysning. 
  
Arrangera Rekryteringsmöten. 
  
Arrangera föreläsningskväll. 
  
Arrangera träningstillfällen för kommande/utbildade hundekipage. 
  
Arrangera studiebesök.  

  
  

 

  
 

 

 



Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2018-05-28 19:55
Senaste vernr A 182 B 16 C 1 

  Period Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3011 Köksförsäljning 5 045,00 25 000,00 
3012 RUK/MH 0,00 4 000,00 
3013 TK Tävling 12 700,00 50 000,00 
3014 TK Läger 0,00 10 000,00 
3015 TK Kursavgift föreläsningar 0,00 10 000,00 
3016 Rally/Agility/Specialsök-Kurser/tävlingar (RasK) 0,00 20 000,00 
3017 HUK/ Kurser, utbildning 94 510,00 120 000,00 
3027 Anläggningsintäkter 17 130,00 20 000,00 
3028 Bok-hundartiklar 295,00 1 000,00 
3029 Tjänstehundsintäkter 0,00 10 000,00 
3510 Medlemsavgifter 26 340,00 75 000,00 
3790 Studiefrämjandet 5 600,00 8 500,00 

Summa nettoomsättning 161 620,00 353 500,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 161 620,00 353 500,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010 SBK Avgifter/stambokföring 0,00 -5 000,00 
4011 Kök varuinköp -2 881,08 -20 000,00 
4012 RUK/MH -1 840,00 -2 000,00 
4013 TK Tävling -2 850,00 -15 000,00 
4014 TK Läger 0,00 -4 000,00 
4015 TK Kurser, föreläsningar 0,00 -4 000,00 
4016 Rally/Agility/Specialsök- Kurser/tävlingar (RasK) 0,00 -8 800,00 
4017 HUK/ Kurser, utbildning -20 234,28 -50 000,00 
4018 Tävlingspriser -8 209,00 -10 000,00 
4019 TK Konferens/utbildning 0,00 -1 500,00 
4020 Internutbildning 0,00 -3 000,00 
4021 Markägarekostnad -3 582,00 0,00 
4027 Anläggningskostnader -65 833,00 -105 000,00 
4028 Bok-hundartiklar -2 601,00 0,00 
4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. -4 000,00 -5 000,00 
4511 SM Ekipage/representation 0,00 -2 500,00 
4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. 0,00 8 250,00 
4513 Funktionärsfest 0,00 -5 000,00 
4616 Möteskostnader -886,00 -1 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter -112 916,36 -233 550,00

BRUTTOVINST 48 703,64 119 950,00

Övriga externa kostnader

5010 Hyra/Arrende -13 006,00 -27 000,00 
5020 El -23 768,79 -30 000,00 
5030 Vattenförbrukning -193,00 -1 000,00 
5050 Lokaltillbehör 0,00 -1 000,00 
5060 Städning renhållning 0,00 -1 000,00 
5415 Förbrukningsmaterial -87 ,00 -1 000,00 
6110 Kontorsmaterial 0,00 -1 500,00 
6230 Datakostnader -2 706,03 -5 000,00 
6250 Posten/Porto kostnader -180,00 -500,00 
6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser 0,00 -1 500,00 
6310 Försäkringar 0,00 -8 000,00 
6570 PG och bankkostnader -6 513,97 -5 000,00 
6590 Styrelsen 0,00 -1 000,00 

Summa övriga externa kostnader -46 454,79 -83 500,00

Sida 1(2)
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Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2018-01-01 - 
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2018-05-28 19:55
Senaste vernr A 182 B 16 C 1 

  Period Årsbudget

Personalkostnader

7331 Milersättning skatterfri -1 316,80 -9 000,00 

Summa personalkostnader -1  316,80 -9  000,00

Avskrivningar

7832 Avskrivningar inventarier -47 848,50 -40 000,00 

Summa avskrivningar -47 848,50 -40 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -208 536,45 -366 050,00

BERÄKNAT RESULTAT -46 916,45 -12 550,00
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Sida 1(2) 

Botkyrka Brukshundklubb Utskrivet 2019-01-24 16:52 

812800-3897 Senaste vernr A 2  

Räkenskapsår 2019-01-01 -  Budgetförslag 2019 

2019-12-31 
Period 2019-01-01 - 2019-12-31  

  Period Årsbudget 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Nettoomsättning 

  

3011 Köksförsäljning 0,00  20 000,00 

3012 RUK/MH 0,00  3 000,00 

3013 TK Tävling 0,00  77 000,00 

3014 TK Läger 0,00  8 000,00 

3016 Intäkter hallhyra 0,00  5 000,00 

3017 HUK Kurser/föreläsningar 0,00  150 000,00 

3027 Anläggningsintäkter 0,00  10 000,00 

3028 Böcker 0,00  1 000,00 

3029 Tjänstehundsintäkter 0,00  5 000,00 

3510 Medlemsavgifter 0,00  75 000,00 

3790 Studiefrämjandet 0,00  8 500,00 

Summa nettoomsättning 0,00 362 500,00 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter 

0,00 362 500,00 

4010 SBK Avgifter/stambokföring 0,00  -2 000,00 

4011 Kök varuinköp 0,00  -10 000,00 

4012 RUK/MH 0,00  -4 000,00 

4013 TK Tävling 0,00  -12 000,00 

4014 TK Läger 0,00  -8 000,00 

4015 TK Konferens/utbildning  0,00  -7 000,00 

4017 HUK Kurser/föreläsningar 0,00  -50 000,00 

4018 Tävlingspriser 0,00  -15 000,00 

4019 Domar-/funktionärsarvode  0,00  -14 100,00 

4020 Internutbildning 0,00  -1 500,00 

4021 Markägarekostnad 0,00  -5 000,00 

4027 Anläggningskostnader 0,00  -200 000,00 

4028 Böcker 0,00  -5 000,00 

4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. 0,00  -8 000,00 

4511 SM Ekipage/representation 0,00  -2 500,00 

4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. 0,00  -8 000,00 

4513 Funktionärsfest 0,00  -3 000,00 

4616 Möteskostnader 0,00  -2 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter 0,00 -357 100,00 

BRUTTOVINST 

Övriga externa kostnader 

0,00 5 400,00 

5010 Hyra/Arrende 0,00  -25 000,00 

5020 El 0,00  -30 000,00 

5030 Vattenförbrukning 0,00  -1 000,00 

5415 Förbrukningsmaterial 0,00  -2 000,00 

5420 Kostnad betalsystem 0,00  -8 000,00 

6110 Kontorsmaterial 0,00  -1 000,00 

6211 Bredbandskostnad 0,00  -2 400,00 

6250 Posten/Porto kostnader 0,00  -500,00 

6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser 0,00  -1 000,00 
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https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4511&toacct=4511&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4512&toacct=4512&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4513&toacct=4513&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4616&toacct=4616&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6270&toacct=6270&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


6310 Försäkringar 0,00  -8 000,00 

6570 PG och bankkostnader 0,00  -3 000,00 

Summa övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

0,00 -81 900,00 

7331 Milersättning skatterfri 0,00  -5 000,00  
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Summa personalkostnader 0,00 -5 000,00 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 0,00 -444 000,00 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -81 500,00 

 

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Sida 1(2) 

Botkyrka Brukshundklubb Utskrivet 2019-01-24 16:51 
812800-3897 Senaste vernr  

Räkenskapsår 2020-01-01 -  Budgetförslag 2020 
2020-12-31 
Period 2020-01-01 - 2020-12-31  

  Period Årsbudget 

RÖRELSENS INTÄKTER 
Nettoomsättning 

  

3011 Köksförsäljning 0,00  20 000,00 
3012 RUK/MH 0,00  3 000,00 
3013 TK Tävling 0,00  80 000,00 
3014 TK Läger 0,00  8 000,00 
3015 TK Konferens/utbildning  0,00  5 000,00 
3016 Intäkter hallhyra 0,00  5 000,00 
3017 HUK Kurser/föreläsningar 0,00  120 000,00 
3027 Anläggningsintäkter 0,00  10 000,00 
3028 Böcker 0,00  1 000,00 
3029 Tjänstehundsintäkter 0,00  5 000,00 
3510 Medlemsavgifter 0,00  75 000,00 
3790 Studiefrämjandet 0,00  8 500,00 

Summa nettoomsättning 0,00 340 500,00 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 

RÖRELSENS KOSTNADER 
Råvaror och förnödenheter 

0,00 340 500,00 

4010 SBK Avgifter/stambokföring 0,00  -2 000,00 
4011 Kök varuinköp 0,00  -10 000,00 
4012 RUK/MH 0,00  -4 000,00 
4013 TK Tävling 0,00  -10 000,00 
4014 TK Läger 0,00  -8 000,00 
4015 TK Konferens/utbildning  0,00  -6 000,00 
4017 HUK Kurser/föreläsningar 0,00  -50 000,00 
4018 Tävlingspriser 0,00  -15 000,00 
4019 Domar-/funktionärskostnader  0,00  -12 000,00 
4020 Internutbildning 0,00  -1 500,00 
4021 Markägarekostnad 0,00  -5 000,00 
4027 Anläggningskostnader 0,00  -80 000,00 
4028 Böcker 0,00  -5 000,00 
4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. 0,00  -8 000,00 
4511 SM Ekipage/representation 0,00  -2 500,00 
4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. 0,00  -8 000,00 
4513 Funktionärsfest 0,00  -3 000,00 
4616 Möteskostnader 0,00  -2 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter 0,00 -232 000,00 

BRUTTOVINST 

Övriga externa kostnader 

0,00 108 500,00 

5010 Hyra/Arrende 0,00  -25 000,00 
5020 El 0,00  -30 000,00 
5030 Vattenförbrukning 0,00  -1 000,00 
5415 Förbrukningsmaterial 0,00  -2 000,00 
5420 Kostnad betalsystem 0,00  -8 000,00 
6110 Kontorsmaterial 0,00  -1 000,00 
6211 Bredbandskostnad 0,00  -2 400,00 

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3014&toacct=3014&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3015&toacct=3015&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3027&toacct=3027&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3028&toacct=3028&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3029&toacct=3029&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=3790&toacct=3790&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4014&toacct=4014&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4511&toacct=4511&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4512&toacct=4512&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4513&toacct=4513&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=4616&toacct=4616&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


6250 Posten/Porto kostnader 0,00  -500,00 
6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser 0,00  -1 000,00 
6310 Försäkringar 0,00  -8 000,00 
6570 PG och bankkostnader 0,00  -3 000,00 

Summa övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

0,00 -81 900,00 
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7331 Milersättning skatterfri 0,00  -5 000,00 
Summa personalkostnader 0,00 -5 000,00 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 0,00 -318 900,00 

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 21 600,00 
 

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4420198d57ec404fa471283a89b7fa08&r=gledger&fromacct=6270&toacct=6270&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Förslag angående antal suppleanter i styrelsen för Botkyrka BK till årsmötet 16 februari 2019 

 

Botkyrka BK har idag en styrelse med tre suppleanter.  Med tanke på svårigheterna att fylla alla 

poster på olika positioner i klubben känns antalet suppleanter högt, speciellt med tanke på att 

styrelsen har 7 ordinarie ledamöter. 

 

Enligt SBK’s normalstadgar för en lokalklubb kan antalet suppleanter vare en, två eller tre st.      

Med hänvisning till ovanstående argument om svårighet att finna personer, föreslår jag att    

antalet suppleanter i styrelsen till Botkyrka BK minskas från 3 personer till 1 person från och  

med år 2020. 

 

Stockholm den 25 november 2018 

 
Bengt Syrén 



Statuter BBK Vandrings-Heders PRISER.                          

Nedanstående är en förteckning över de priser som finns att erövra inom Botkyrka BK. Alla dessa priser 
delas ut på klubbens årsmöte. Det är viktigt att klubbens resultatansvarig får in alla ekipagens uppnådda 
resultat kontinuerligt under året, som redovisas in på klubbens webbplats www.botkyrkabk.se eller på 
separat blankett som finns här vid resultattavlan, så att det blir rätt klubbekipage som erhåller rätt pris. 

VANDRINGSPRISER. 
Vandringspriser utdelas till bästa ekipage i sök, spår, rapport, skydd, patrull, lydnadsklass, 
rallylydnad. Ekipagens minst och max tre (3) bästa resultat räknas. Kvotning sker inom 
grupperna. Enl uppnådd poäng, dividerat med gruppens koefficient, dividerat med /3.          
I rallylydnaden sker uträkningen enl. uppnådd poäng diverderat med tre multiplicerat med 
klassens koefficient.  Endast lägst godkända (lydnadsklass 1:a pris, rally 70 poäng) resultat får 
räknas. Priset skall erövras av föraren tre (3) gånger för att bli ständig egendom. Följepris 
medföljer och får behållas. 
Koefficient:                                                                                                          
Lkl=60  skh/gr=60  patrull=60 
Hkl=60 skh/gr=70  patrull=64 
Ekl=65  skh/gr=80  patrull=72                
Lyd. Startklass=20  Klass 1, 2, 3=32 
 
RL/N=1,0      RL/F=1,02 
RL/A=1,04    RL/M=1,06                                           
                                                                                                                                                                                                                                                   

Vandringspris Bästa bruksekipage. 
Bästa ekipage, (högst poäng enl ovan) av Sph, Sökh, Rph, Skh. Priset skall erövras av föraren 
fem(5) gånger för att bli ständig egendom. Följepris medföljer och får behållas. 

Vandringspris Mesta och Bästa tävlingsekipage. 
Priset skall erövras tre(3) gånger av föraren för att bli ständig egendom. Samtliga tävlingar där 
man uppnått minst godkänt resultat i bruksgrenarna eller 1:a pris i lydnadsklass räknas. Gäller 
inte appellklass, där endast uppflyttade resultat får räknas. Ekipagen erhåller en bonus på 10 
poäng vid varje 50-poängsgräns. En kontinuerlig uppföljning, som redovisas på resultattavlan i 
klubbstugan, sker under hela året. Följepris medföljer och får behållas. Priset och dess statuter 
är skänkt av Ulrik och Ulla Bergquist.   

Vandringspris Klubbmästerskap. 
Tre klubbmästerskap förekommer. Bruks-KM. Lägre, högre, elitklasshundar i samtliga 
grupper ingår. Slutresultaten kvotas mellan grupperna.                                                                                                      
Appelklass-KM. Högsta uppnådda poäng koras till mästare.                                                
Lydnadsklass-KM Samtliga klasser ingår i en officiell lydnadsklasstävling arangerad av 
Botkyrka BK. Resultaten kvotas mellan klasserna. I samtliga KM gäller att de tre högst placerade 
erhåller följepris som man får behålla 

HEDERSPRISER. 
Hederspriser utdelas till bästa sök-, spår-, rapport-, skydds-, patrull-, lydnad-, appell-, rally-
ekipage. Ekipage som uppnått högsta poäng, inom gruppen, erhåller priset. Kvotning sker inom 
grupperna enl samma princip som i vandringspriserna, men endast det högsta uppnådda 
resultatet under året får räknas. 

 

BBK-TK 2019-01-21 


