
 

 

 

 

 

 

Välkommen till Botkyrka brukshundklubbs årsmöte 

2021 

 

Det äger rum lördag 13 februari kl.13.00 via Zoom. 

 

Vi hoppas att du är intresserad och vill vara med 

på mötet.   

 

Styrelsen i Botkyrka bk 



  
  Botkyrka Brukshundklubb   DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 
  Klubbnr: 0499                            Årsmöte 2021 
  Plats: Zoom möte   Datum: 2021-02-13  
  Närvarande medlemmar:  st.  Tid:  
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1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängden 

3. Val av mötesordförande 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare 

5. Val av justerare 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt  

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst  

8. Fastställande av dagordningen 

9. Redovisning av föregående verksamhetsår                                                                                

a) verksamhetsberättelser                                                                                                                      

b) balans- och resultaträkning                                                                                                                  

c) revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Genomgång av verksamhetsplaner och rambudget 

13. Beslut om verksamhetsplaner och rambudget 

14. Val av styrelse 

15. Val av revisorer 

16. Val av valberedning 

17. Beslut om omedelbar justering av p. 14–16 

18. Mötets avslutande 

 



Verksamhetsberättelser 2020 

 

Styrelsen 

 Funktion Namn Deltagande 

Ordförande:             Ingrid Tapper 100% 

Vice ordförande:     Jens Olsson  63% 

Kassör:                    Bengt Syrén  100% 

Sekreterare:           Jane Jonsson-Syrén  90% 

Ordinarie ledamot:  Susanna Pålsson  27% 

Ordinarie ledamot:  Emmelie Tilly  63% 

Ordinarie ledamot: Susanne Kristmansson  90% 

1 suppleant:             Benny Hellis  82% 

2 suppleant:            Christer Ytterdahl  0% 

3 suppleant:            Anna Carlson  82% 

 

Det är väl ingen som tvivlar på att 2020 varit ett omtumlande år. Det enda man kan vara tacksam för 

är att vi trots allt har en livsstil som får oss ut i naturen varje dag och att vi som är ensamma har vår 

bästa vän vid vår sida trots att vi inte kan träffa andra nära och kära.  

På vår klubb har vi kommit relativt helskinnade ur det hela. Kursverksamheten har gjort en 

jätteinsats, tävlingsverksamheten också. Så fort vi har haft chansen har aktiviteter satts igång som de 

omtyckta temakvällarna, söndagspromenader, specialsök och Nose Work. Varje vecka har våra 

trägna träningsgrupper jobbat med sina hundar i skog och mark. På ett sätt kan man säga att det 

varit ”business as usual” men i klubbstugan är det tomt för det mesta som det ju ska vara.  

Vår inplanerade 50- årsfest fick ställas på framtiden, liksom medlemsmöten, sommarkampen och 

andra inomhusaktiviteter. Träningslokalen står gapande tom med sin nya matta och nya speglar.  

Som sagt, ett annorlunda år som vi nu kan lägga bakom oss. Tack alla ni som verkat under året, köket 

som sett till att det funnits mat och fika när det varit påkallat, anläggning som sett till planer och 

klubbstugan, alla funktionärer på tävlingar och alla instruktörer som jobbat på. Tack vare er har vi 

fortfarande en bra ekonomi vilket måste sägas vara fantastiskt under dessa omständigheter. Tack 

också för att våra medlemmar har varit rädda om sig själva och varandra, hållit avstånd, haft digitala 

möten och sett till att tvätta och/eller sprita sina händer.  

Styrelsen genom Ingrid Tapper, ordförande 

 

 

 



Hundägarutbildningskommittén, HUK  

Sammansättning: Emmelie Tilly (sammankallande), Sara Andersson, Sanna Brandt och 

Susanna Pålsson.  

Efter ett enormt jobb av Jenny Mellåker och Elin Selin tog Emmelie, Sara, Sanna och Susanna 

i början av år 2020 över stafettpinnen för att driva HUK. 

Kurser 

År 2020 var ett speciellt år för alla. När Corona nådde Sverige i början av året beslutade HUK 

att inte genomföra några kurser under våren 2020. Under sommaren när den första stora vågen 

var över samlades HUK för att planera inför hösten och i rask takt startades flera kurser direkt 

och under hösten 2020 genomfördes följande kurser: 

5 valpkurser 

2 grundkurser 

1 fortsättningskurs 

2 rallylydnadskurser 

5 specialsök kurser 

2 Nose Work kurser 

Instruktörerna som hållit i dessa kurser är: Emmelie Tilly, Sara Andersson, Sanna Brandt, 

Ingrid Tapper, Susanna Pålsson och Maria Gabrielsson.  

Efterfrågan på kurser var högt trots corona, kanske för att fler valt att skaffa hund i dessa 

tider, och nästan alla kurser var fulla med 6-12 deltagare i varje. Alla kurser har skett utomhus 

där avstånd har kunnat tas.  

BBKs kursstege förändrades under året och följer nu denna struktur:  

1. Valpkurs* – för den som har en 
hund mellan 3-6 månader och vill 
träna grunder i vardagslydnad.  
 

 
 
2. Fortsättningskurs – 
för den som gått 
valpkurs eller 
grundkurs. 
 

 
 
3. Specialkurs – 
rallylydnad, spår, 
tävlingslydnad, 
aktivering, 
specialsök m.fl. 
 

1. Grundkurs* – för den som har 
en hund över 6 månader, inte gått 
på kurs tidigare och vill träna 
grunder i vardagslydnad. 
 

*Valpkursen och grundkursen är baserade på boken ”Bäst-var-dag” där varje deltagare får varsin bok 

och instruktörerna får en lärarhandledning att basera kursen på.  

 



Instruktörer 

HUK skickade under hösten ut ett mejl till BBKs instruktörer för att stämma av vilka som fortfarande 

är aktiva och önskar hålla kurs 2021 samt vilka som ej längre är aktiva. I detta mejl fanns även 

information om några nyheter som HUK har beslutat om med syfte att locka fler instruktörer att hålla 

i kurser: 

 Instruktörer som håller minst 1 kurs under året har samma år möjlighet att gå med 
sin hund gratis på en av de andra instruktörernas kurser.  

 Instruktörer som håller minst 1 kurs under året kommer att få medverka på en 
vidareutbildningsdag med sina hundar och de andra instruktörerna. 

 

Nytt för i år är även att det nu finns information om BBKs instruktörer på hemsidan under ”Kurser” 

och sedan fliken ”Instruktörer”.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är HUK mycket nöjd med året trots Corona som hindrat oss att ha lika mycket 

kursverksamhet som önskat. De nya personerna som utgör HUK kom in med energi och idéer och har 

tillsammans hållit lågan uppe under en tid då just fysiska möten har varit svårt. Fokus under 

sensommaren och hösten har varit på att kunna genomföra lärorika och roliga kurser på ett säkert 

sätt.  

HUK vill tacka de instruktörer som tvingats vara extra påhittiga och flexibla när de höll kurser detta år 

och även rikta ett stort tack till alla kursdeltagare som samtliga har bidragit till att genomföra trygga 

och trevliga kurser! 

 

Tävlingskommittén, TK 

Sammansättning: Maria Gabrielsson (sammankallande), Lennart Larsson, Eva-Lena 

Nilsson, Jeanette Liljebäck, Anders Zetterström, Sten Garpenquist, Bengt Syrén och Jane 

Jonsson-Syrén. 

Året 2020 blev ett väldigt begränsat år om vi ser till både tävlings- och träningsverksamhet på 

klubben. Många tävlingar och en hel del träningstävlingar blev inställda p.g.a. Covid19 och de 

restriktioner som det innebar. 

Några tävlingar under sommar och höst kunde vi dock genomföra och vi hade även7 st 

tematräningar i anslutning till onsdagsträningarna i skott. Dessa kvällar var väldigt 

uppskattade. Vi tog hjälp av våra tävlingsförare som höll i var sitt tema och visade hur man 

kan träna in eller förbättra vissa av bruksmomenten. Vi hade vid varje tillfälle mellan 12-16 

deltagare. 

Vi har även haft en satsning på lydnadsklass då vi gett några intresserade medlemmar en 

subventionerad kurs för Monika Lindblom. Det blev två grupper på våren med 5 

deltagare/grupp och en grupp på hösten med 5 deltagare som tränade i hennes hundhall. 



Inom Nose Work blev även dessa tävlingar inställda men det som är positivt är att vi har fått 

en NW-sektion som ligger under TK och de har haft två möten. De som ingår är Francine 

Skoglund (sk), Agnetha Cottin, Helena Eriksson och Anna Mattsson. 

Vi har fått en sök vägg som vi är väldigt glada över. Nu gäller det att se till att det inte blir 

kvarglömda kong bitar i väggen.  

Vi lyckades arrangera ett prov i specialsök 29 februari men övriga prov fick vi ställa in. 

Vi har även, via Anders Z, bemannat köket vid flertal tillfällen. Både vad gäller examination 

av skyddsfiguranter och kurskvällar. 

Vi har fått besked om att vi har fått med en deltagare till den första Provledarutbildningen i 

specialsök. 

Tävlingar under 2020. 

21/3 Appell tävling och lydnadstävling. Inställda. 

10/5 Elitspår tävling. Inställd. 

31/5 Sök tävling. Inställd. 

16/8 Spår tävling 

 5/9 Appell tävling. Lydnadstävling inställd. 

 6/9 Skydds tävling. 

3/10 Sök och rapport tävling. 

Prov i specialsök 

29 mars 30 deltagare (27 lottades bort) 

20 nov 58 anmälda men tyvärr blev provet inställt 

Tävling i Nose Work 

4/1 TEM 1 25 starter 

4/1 TEM 2 4 starter 

9/2 TEM 1 25 starter 

9/2 TEM 2 7 starter 

15/3 Inställd. 

11/5 Inställd. 

 

TK tackade 5 markägare genom en jul korg som E-L fixar. 

Vi tackar för ett märkligt år och ser fram emot 2021. 

 



Rasutvecklingskommittén, RUK 

Sammansättning: Eva Werther 

Kommittén har endast bestått av Eva Werther. Under 2020 har det inte hänt något. Vi har inte 

några utbildade figuranter eller testledare, inte heller någon bana som vi kan använda. 

 

 

Kök och festkommittén 

Sammansättning: Britt-Mari Skog (sammankallande), Anna Plesner, Ann-Katrin Vicente, 

Eva Werther, Inger Waak, Marianne Nilsson, Sanna Pålsson, Susanne Kristmansson, Åsa 

Hemberg 

Britt-Mari Skog har under 2020 haft ansvar för att hålla köket öppet och bemannat med personer 
under våra tävlingsdagar, träningstävlingar, föreläsningskvällar, medlemsmöten, årsmöte mm. Under 
vintern, tidig vår, tillkom att köket även skulle fixa mat till deltagare i skyddsfigurantutbildningen. Det 
hanns också med en markägarfest, 1 februari, tack Jane och Eva-Lena för allt fix och hjälp till den. 
 
Tyvärr fick vi hålla köket helt stängt  under våren, då allt  blev inställt pga. Corona pandemin. Efter 
sommaren (från mitten av augusti) öppnade vi upp igen och hade köket öppet på höstens tävlingar 
och onsdagskvällar.  
 
TK gjorde en satsning på 8 temakvällar (blev 7) på onsdagar under hösten och då hade vi köket öppet 
(Corona anpassat). Tack alla som hjälpte till, ingen nämnd, ingen glömd.  Dessa temakvällar drog en 
hel del folk, och det var många som fikade vilket var kul! 
 
Britt-Mari har ansvarat för de mesta inköpen, Ann-Katrin Vicente har brukat hjälpa till och meddelat 
mig när något viktigt fattats, eftersom jag inte är där varje vecka. Jag har också fått hjälp med inköp 
till köket av Eva-Lena, Jane och Bengt, Anders Z. Ett stort tack till alla som hjälpt till under årets 
tävlingar m.m.  
 
Det har som vanligt varit svårt att få folk till vissa tävlingar och andra evenemang, men det har löst sig 
i sista minuten. Jag tror det mest beror på att alla de som hjälper till även är aktiva själva med sina 
egna hundar. 
 
Målet har varit att ha köket öppet så mycket som möjligt. TK önskade ha köket öppet även på 
torsdagskvällarna eftersom vi hade många kurser dessa kvällar. Detta tog TK helt ansvar för, speciellt 
tack till Anders Z och Bengt S som stod i köket dessa kvällar. 
 
Britt-Mari fortsätter gärna att ha huvudansvaret under 2021, om det inte finns någon annan frivillig! 

 

 

 

 

 



Anläggningskommittén 

Sammansättning: Anders Zetterström, Bengt Syrén 

Renoveringen av klubbstugan har fortsatt detta år med nya bord och stolar, ny belysning på 

väggarna, nya prisskåp, nya fåtöljer, ny matta i träningsdelen samt att styrelserummet målats 

om. Vidare har en hjärtstartare införskaffats och monterats upp. En TV/monitor har satts upp i 

klubbstugan där det visas information om våra tävlingsekipage, vår klubb m.m. En sök vägg 

för specialsök har byggts på sidan av tävlingscontainern. Gräsklippning av planerna har gjorts 

kontinuerligt.  

 

Det har genomförts en städdag med ca 25 deltagare då det städades, sattes upp krokar, 

gardinstänger m.m. samt att en vägg på tävlingscontainern målades.  

 

PR/Info 

Sammansättning: Benny Hellis  

Kommittén har ansvarat för anslagstavlorna i klubbstugan, hemsidan, FB-gruppen, sponsring 

och PR-verksamhet. Klubbens avtal med Sponsorhuset innebär att vi får provision på inköp 

som görs av klubbmedlemmar. Intresset för detta har dock varit svalt under året. Under detta 

”Coronaår” har arbetet främst bestått av uppdateringar på de sociala medierna och inga 

specifika PR-insatser har gjorts. 

  

Tjänstehundskommittéen  

Sammansättning: Leif Karlsson 

BBKs Tjänstehundkommitté har som övriga klubbar drabbats av Corona restriktioner. 

SBK Tjänstehundsektor och Försvarsmaktens restriktioner har kraftigt hindrat aktiviteter 

under året. 

Under sommaren fick vissa aktiveteter genomföras men åtstramades återigen under hösten.  

Under tiden aktiveter fick genomföras har vissa aktiviteter genomförts och påbörjats. 

 Utbildning/träning med redan certifierade ekipage har genomförts med inriktning mot 

förbandsuppgifter. 

 Vid de Försvarsövningar som genomförts har BBK ekipage deltagit i sin befattning. 

 Under godkänd tid har kvälls och helgövningar/träningar genomförts med 

kommande/färdiga ekipage. 

 BBK ekipage har deltagit i internatkurs för utbildning och certifiering mot  slutprov 

för hundekipage. 

 Slutprov som skulle genomföras under hösten stoppades enligt nya direktiv och får 

genomföras under 2021. 



Verksamhetsplaner 2021 

 

Styrelsen 

Verksamheten under det kommande året beror naturligtvis på covid läget. Vår plan är att 

genomföra de gemensamma aktiviteter vi inte kunnat ha under 2020 som medlemsfest och 

annat. Vi vill liksom tidigare år verka för att alla aktiviteter som hundar vill och tycker om att 

göra får så stor plats som möjligt. Alla träningsformer är bra, men naturligtvis vill vi gärna slå 

ett extra slag för bruksverksamheten då den får ut hundar och människor i skogen och den 

dessutom är en av SBK:s kärnverksamheter.  

Vi kommer fortsätta att jobba med nödvändiga reparationer av stuga och planer och se till att 

det överskott i kassan vi faktiskt har kommer medlemmarna till del i form av en trevlig 

omgivning på klubben.  

Styrelsen genom Ingrid Tapper, ordförande 

 

Hundägarutbildningskommittén, HUK 

Kurser 

Med försiktig optimism har HUK planerat inför kursåret 2021. Redan nu ligger följande 

kurser ute på hemsidan: 

 Samarbete och relation 

 Valpkurs 

 Nose Work nybörjare 

 Aktiveringskurs specialsök x 2 

 Klickerkurs 

 Rallylydnad 

Utöver det som redan nu finns på hemsidan har HUK planerat för följande kurser under hela 

2021: 

 4 valpkurser 

 3 fortsättningskurser 

 2 grundkurser 

 Rallylydnad nybörjarkurs 

 Aktiveringskurs spår 

Vilka och hur många kurser vi kan genomföra beror på hur många och vilka instruktörer som 

anmäler sitt intresse. HUK inväntar svar från instruktörer om huruvida de önskar hålla kurs 

under 2021 eller inte. Preliminärt planerar HUK att publicera fler kurser på hemsidan under 

januari nästa år. HUK har som mål att starta fler specialkurser så kursdeltagare från valp- 

grund- och fortsättningskurser har något att gå vidare till. 



Kursverksamheten är såklart beroende av hur Corona utvecklas. HUK planerar för att kunna 

genomföra kurser men kommer alltid följa rådande rekommendationer. 

Utöver kursverksamheten kommer HUK försöka genomföra ett antal ”prova på dagar” under 

2021. Under några timmar en dag kan ekipage få prova på t.ex. spår, sök, uppletande eller 

Nose Work. När och hur dessa dagar ska arrangeras beslutas nästa år.  

Privatträning 

Utöver kursverksamheten kommer HUK även erbjuda privatträning för de ekipage som 

önskar. Dessa tider kommer läggas ut på hemsidan under ”Kurser” där man då köper en 

timme privatträning med en instruktör.  

Fortbildning för instruktörer 2021 

Då vi inte kunde genomföra en fortbildning för de instruktörer som hållit kurser under året 

planeras denna fortbildning till 2021. Mer information kommer närmare till berörda.  

 

Tävlingskommittén, TK 

Tävlingsprogrammet är klart och vi hoppas att vi slipper ställa in några tävlingar och prov 

2021. 

21/3 Appell tävling och lydnads tävling 

18/4 Skydds tävling 

 9/5 Spår tävling 

30/5 Sök tävling 

15/8 Spår tävling 

 4/9 Appell tävling och lydnads tävling 

 5/9 Skydds tävling 

3/10 Sök och rapport tävling 

14/4 Prov i spec. sök klass 2 

 4/6 Prov i spec. sök klass 1 och 3 

13/3 NW 3 

18/4 NW 1 

29/5 NW 2 

22/8 NW 2 



Appell kurs spår (vill man köra sök får man träna söket i en av våra sökgrupper) 

TL utbildning bruks/lydnad 

Prova-på-dag bruks special 

Uppletandetävling för en god sak. (Hur många föremål tar hunden in på en specifik tid, 

kanske lagtävling etc…) 

Vi fortsätter med tematräningar. 

Vi planerar för några föreläsningar om de går att genomföra. 

TK målar ”mellanrummet – gamla rökrummet” under vintersäsongen. 

 

Rasutvecklingskommittén, RUS 

Planera för året är att vi ska försöka samarbeta med någon annan klubb vad gället att kunna 

genomföra åtminstone ett MH.  

 

Kök och Festkommittén 

Planen är att ha köket öppet så mycket som möjligt om det finns tillräckligt med folk som kan 

arbeta i köket. Ha öppet på alla tävlingar och temakväller och försöka om det går även 

kurskvällar med många deltagare. 

 

Anläggning 

Mellanrummet i klubbstugan skall målas om. Då vi har haft problem med belysningen på 

planerna kommer en brytare att placeras på första stolpen på huvudplanen för att hjälpa till att 

lokalisera felet, men det ger oss också möjlighet att styra vilka planer som belysningen skall 

tändas på. 

 

Om ekonomin tillåter så kommer luftvärmepumpen i klubbstugan att bytas ut då den är 

gammal och effektiviteten i en ny är bättre. Som vanligt planeras två städdagar och så får vi se 

om vi kan genomföra dem. 
 

 

PR/Info 

Att uppdatera klubbens Hemsida och Facebook sida.  Kommittén ska försöka föra fram våra 

kurser och aktiviteter ännu mer för att öka intresset för Bbk.   



Tjänstehundskommittén 

När restriktioner på grund av Corona lättar, kommer aktiviteter som ej fått slutföras 2020 att 

återupptas. 

Botkyrka BK gick miste om planerad patrullhundskurs då det kommer att genomföras kurs i 

distriktets regi. 

Tjänstehundsektorn kommer att stötta kursdeltagare i utbildningen i distriktskursen med 

kompletterande och kompetenshöjande utbildningar, träningar. 

På grund av att BBK inte fått någon kurs kommer ekonomin under 2021 inte att tillföras några 

premier. 

BBK Tjänstehundskommitté kommer under 2021 ansöka om kurs för 2022. 

Tjänstehundskommittén kommer att informera och nyrekrytera inför förhoppningsvis 

kommande kurs 2022. 

 

 

 

 



1/1

Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-01-22 19:56
Senaste vernr A 264 B 56 C 4

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1110 Byggnader 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
1119 Ack nedskrivn byggnader -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00
1220 Inventarier 215 793,00 215 793,00 0,00 215 793,00
1229 Ack avskrivn inventarier -215 793,00 -215 793,00 0,00 -215 793,00

Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

1410 Lager 5 670,00 5 670,00 0,00 5 670,00

Summa varulager m.m. 5 670,00 5 670,00 0,00 5 670,00

Kortfristiga fordringar

1790 Interimsfodringar 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00

Summa kortfristiga fordringar 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00

Kassa och bank

1911 Kassa Kök 100,00 100,00 0,00 100,00
1920 Plusgiro 17 68 72-0 91 954,86 91 954,86 5 039,63 96 994,49
1921 Plusgiro Tävling 1 95 80-0 61 805,14 61 805,14 7 463,50 69 268,64
1922 Plusgiro TJH 71 17 14-6 581,99 581,99 -573,67 8,32
1951 Nordea Sparkonto företag 227 933,15 227 933,15 0,00 227 933,15

Summa kassa och bank 382 375,14 382 375,14 11 929,46 394 304,60

Summa omsättningstillgångar 388 045,14 388 045,14 27 429,46 415 474,60

SUMMA TILLGÅNGAR 388 045,14 388 045,14 27 429,46 415 474,60

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2060 Eget kapital -223 737,16 -223 737,16 -99 963,89 -323 701,05
2067 Balanserat resultat -99 963,89 -99 963,89 44 369,80 -55 594,09
2099 Årets resultat -55 594,09 -55 594,09 44 164,63 -11 429,46

Summa eget kapital -379 295,14 -379 295,14 -11 429,46 -390 724,60

Kortfristiga skulder

2990 Interimsskulder/Nycklar -8 750,00 -8 750,00 0,00 -8 750,00
2991 Interimsskulder förutbetalda

kursavgifter 0,00 0,00 -16 000,00 -16 000,00

Summa kortfristiga skulder -8 750,00 -8 750,00 -16 000,00 -24 750,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-388 045,14 -388 045,14 -27 429,46 -415 474,60

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1110&toacct=1110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1119&toacct=1119&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1220&toacct=1220&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1229&toacct=1229&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1410&toacct=1410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1790&toacct=1790&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1911&toacct=1911&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1921&toacct=1921&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1922&toacct=1922&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=1951&toacct=1951&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=2060&toacct=2060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=2067&toacct=2067&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=2099&toacct=2099&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=2990&toacct=2990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=2991&toacct=2991&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


1/2

Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
2020 

Utskrivet 2021-01-22 20:00
Senaste vernr A 264 B 56 C 4

 Ackumulerat Ackumulerad budget

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3011 Köksförsäljning 19 012,00 12 000,00
3012 RUK/MH 0,00 3 000,00
3013 TK Tävling 41 215,00 90 000,00
3016 Intäkter hallhyra 3 450,00 5 000,00
3017 HUK Kurser/föreläsningar 144 534,00 160 000,00
3027 Anläggningsintäkter 29 910,00 1 000,00
3028 Böcker 1 496,00 1 000,00
3510 Medlemsavgifter 78 660,00 70 000,00
3790 Studiefrämjandet 14 000,00 8 500,00

Summa nettoomsättning 332 277,00 350 500,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 332 277,00 350 500,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 SBK Avgifter/stambokföring -880,00 -1 000,00
4011 Kök varuinköp -14 359,61 -10 000,00
4012 RUK/MH 0,00 -3 000,00
4013 TK Tävling -8 820,82 -12 000,00
4015 TK Konferens/utbildning -629,87 0,00
4016 Hallhyra -3 600,00 0,00
4017 HUK Kurser/föreläsningar -102 050,00 -80 000,00
4018 Tävlingspriser -8 553,00 -15 000,00
4019 Domar-/funktionärskostnader -5 000,00 -10 000,00
4020 Internutbildning 0,00 -1 000,00
4021 Markägarekostnad 0,00 -5 000,00
4027 Anläggningskostnader -21 535,60 -5 000,00
4028 Böcker -10 408,00 -10 000,00
4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. -4 400,00 -4 000,00
4511 SM Ekipage/representation 0,00 -3 000,00
4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. 0,00 -8 000,00
4513 Funktionärsfest 0,00 -3 000,00
4616 Möteskostnader -590,00 -1 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -180 826,90 -171 000,00

BRUTTOVINST 151 450,10 179 500,00

Övriga externa kostnader

5010 Hyra/Arrende -19 155,00 -28 000,00
5020 El -42 740,99 -40 000,00
5030 Vattenförbrukning -995,00 -1 000,00
5415 Förbrukningsmaterial 0,00 -1 000,00
5420 Kostnad betalsystem -7 530,75 -8 000,00
5430 Underhåll av anläggningen -49 652,42 -75 000,00
6110 Kontorsmaterial -478,00 0,00
6211 Bredbandskostnad -3 180,00 -3 000,00
6250 Posten/Porto kostnader -490,00 -500,00
6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser 0,00 -1 000,00
6310 Försäkringar -10 289,00 -10 000,00
6570 PG och bankkostnader -3 742,73 -3 000,00

Summa övriga externa kostnader -138 253,89 -170 500,00

Personalkostnader

7331 Milersättning skatterfri -1 766,75 -5 000,00

Summa personalkostnader -1 766,75 -5 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -320 847,54 -346 500,00

Årets resultat

8999 Årets resultat -11 429,46 0,00

Summa årets resultat -11 429,46 0,00

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3027&toacct=3027&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3028&toacct=3028&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=3790&toacct=3790&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4016&toacct=4016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4511&toacct=4511&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4512&toacct=4512&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4513&toacct=4513&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=4616&toacct=4616&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=5430&toacct=5430&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6270&toacct=6270&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2773ffc06a8149c898eb8550d8a2bc50&r=gledger&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
2020 

Utskrivet 2021-01-22 20:00
Senaste vernr A 264 B 56 C 4

 Ackumulerat Ackumulerad budget

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 4 000,00





1/1

Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Rambudget 2021 

Utskrivet 2021-01-12 16:03
Senaste vernr A 4 B 1

 Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3011 Köksförsäljning 20 000,00
3012 RUK/MH 3 000,00
3013 TK Tävling 70 000,00
3016 Intäkter hallhyra 3 000,00
3017 HUK Kurser/föreläsningar 160 000,00
3027 Anläggningsintäkter 10 000,00
3028 Böcker 1 000,00
3510 Medlemsavgifter 70 000,00
3790 Studiefrämjandet 8 000,00

Summa nettoomsättning 345 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 345 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 SBK Avgifter/stambokföring -1 000,00
4011 Kök varuinköp -14 000,00
4012 RUK/MH -3 000,00
4013 TK Tävling -10 000,00
4015 TK Konferens/utbildning -1 000,00
4016 Hallhyra -4 000,00
4017 HUK Kurser/föreläsningar -80 000,00
4018 Tävlingspriser -10 000,00
4019 Domar-/funktionärskostnader -12 000,00
4020 Internutbildning -1 000,00
4021 Markägarekostnad -5 000,00
4027 Anläggningskostnader -20 000,00
4028 Böcker -10 000,00
4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. -4 000,00
4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. -8 000,00
4616 Möteskostnader -1 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -184 000,00

BRUTTOVINST 161 000,00

Övriga externa kostnader

5010 Hyra/Arrende -28 000,00
5020 El -43 000,00
5030 Vattenförbrukning -1 000,00
5415 Förbrukningsmaterial -1 000,00
5420 Kostnad betalsystem -8 000,00
5430 Underhåll av anläggningen -50 000,00
6110 Kontorsmaterial -1 000,00
6211 Bredbandskostnad/Licensavgifter -3 000,00
6250 Posten/Porto kostnader -1 000,00
6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser -1 000,00
6310 Försäkringar -11 000,00
6570 PG och bankkostnader -4 000,00

Summa övriga externa kostnader -152 000,00

Personalkostnader

7331 Milersättning skatterfri -5 000,00

Summa personalkostnader -5 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -341 000,00

BERÄKNAT RESULTAT 4 000,00

https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3027&toacct=3027&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3028&toacct=3028&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=3790&toacct=3790&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4016&toacct=4016&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4512&toacct=4512&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=4616&toacct=4616&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=5430&toacct=5430&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6270&toacct=6270&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=629bd2f3e26644f18d0d704eae6e2872&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31

Rambudget 2022 

Utskrivet 2021-01-19 18:05
Senaste vernr

 Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3011 Köksförsäljning 20 000,00
3012 RUK/MH 3 000,00
3013 TK Tävlingm 90 000,00
3016 Intäkter hallhyra 6 000,00
3017 HUK Kurser/föreläsningar 160 000,00
3027 Anläggningsintäkter 10 000,00
3028 Böcker 1 000,00
3510 Medlemsavgifter 70 000,00
3790 Studiefrämjandet 8 000,00

Summa nettoomsättning 368 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 368 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4011 Kök varuinköp -14 000,00
4012 RUK/MH -3 000,00
4013 TK Tävling -12 000,00
4015 TK Konferens/utbildning -1 000,00
4016 Hallhyra -8 000,00
4017 HUK Kurser/föreläsningar -85 000,00
4018 Tävlingspriser -10 000,00
4019 Domar-/funktionärskostnader -12 000,00
4020 Internutbildning -1 000,00
4021 Markägarekostnad -5 000,00
4027 Anläggningskostnader -20 000,00
4028 Böcker -10 000,00
4510 Medlemskostnader/Hedersmedl. -4 000,00
4512 Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland. -8 000,00
4513 Funktionärsfest -5 000,00
4616 Möteskostnader -1 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -199 000,00

BRUTTOVINST 169 000,00

Övriga externa kostnader

5010 Hyra/Arrende -30 000,00
5020 El -45 000,00
5030 Vattenförbrukning -1 000,00
5415 Förbrukningsmaterial -1 000,00
5420 Kostnad betalsystem -8 000,00
5430 Underhåll av anläggningen -50 000,00
6110 Kontorsmaterial -1 000,00
6211 Bredbandskostnad -3 000,00
6250 Posten/Porto kostnader -1 000,00
6270 Medlemsuppvaktning/Utmärkelser -1 000,00
6310 Försäkringar -12 000,00
6570 PG och bankkostnader -4 000,00

Summa övriga externa kostnader -157 000,00

Personalkostnader

7331 Milersättning skatterfri -5 000,00

Summa personalkostnader -5 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -361 000,00

BERÄKNAT RESULTAT 7 000,00

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3027&toacct=3027&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3028&toacct=3028&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=3790&toacct=3790&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4016&toacct=4016&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4512&toacct=4512&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4513&toacct=4513&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=4616&toacct=4616&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5030&toacct=5030&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5415&toacct=5415&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=5430&toacct=5430&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6270&toacct=6270&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2660ee3887914301bc41074a8fb7b5cb&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2022-01-01&todate=2022-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Valberedningens förslag 2021 
 
Styrelse 
Ordförande   Ingrid Tapper (omval 1år) 
Vise ordförande  Benny Hellis (2 år nyval) 
Kassör   Bengt Syrén (1 år kvar) 
Sekreterare   Jane Jonsson Syrén (1 år kvar) 
 
Ordinarie ledamot 1  Maria Evertsson (2 år nyval)  
Ordinarie ledamot 2  Emmelie Tilly (1år kvar) 
Ordinarie ledamot 3  Susanne Kristmansson (2 år omval) 
Ordinarie ledamot 4  Anna Carlson (1år fyllnadsval) 
Ordinarie ledamot 5  Pernilla Bergström (2 år nyval) 
 
Suppleant 1   Marie Wistrand (2 år nyval) 
Suppleant 2   Christer Ytterdal (1 år kvar) 
Suppleant 3   Maria Wikzén (2 år nyval) 
 
 
Revisorer 
Revisor 1   Maria Garpenqvist (1 år omval) 
Revisor 2   Sten Garpenqvist (1 år nyval) 
Revisors suppleant 1  Eva-Lena Nilson (1 år omval ) 
 
Valberedningen 
Sammankallande  Marie Linder (1 år omval) 
Ledamot 1   Maria Gabrielsson (2 år omval)  
Ledamot 2   Lennart Larsson (1 år kvar)  
 
Alternativt förslag till ledamot 1 Hans Glamsare (2 år nyval) 
 
Valberedningens förslag  
till mötesordförande  Jeanette Liljebäck 
 
 



 

 

 

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00  

Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453 

info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se 
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TIPS 

 

 

https://www.brukshundklubben.se/guide_till_digital_kongress
https://www.brukshundklubben.se/guide_till_digital_kongress
https://brukshundklubben.zoom.us/

