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1  Mötet öppnas 
   
2  Utskottens presentation av verksamhetsberättelse 2016, 

verksamhetsplan och budget för 2017 
Eva N presenterar tävlingsutskottets verksamhetsberättelse 2016 och 
verksamhetsplan samt budget för år 2017.  
Hilde B. Andersson presenterar rasutvecklingsutskottets 
verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan samt budget för år 
2017.  
Tommy D presenterar agility utskottets verksamhetsberättelse 2016. På 
grund av vissa förändringar i utskottets sammansättning samt 
uppkomna frågor kring skatterättsliga delar rörande arvoden till inhyrda 
funktionärer är verksamhetsplan samt budget för år 2017 ännu ej helt 
klara. De presenteras närmare vid nästa styrelsemöte.  
Barbro Lund presenterar utbildningsutskottets verksamhetsberättelse 
2016 och verksamhetsplan samt budget för år 2017.  
 

   
3  Föregående mötesprotokoll 

Beslut tas att nya statuter skall gälla för tävlingsåret 2017 och framåt 
avseende Fixarn´s vandringspris. Från och med 2017-01-01 kommer 
resultat från appellklass i bruksprov och startklass i lydnadsprov att 
gälla. I övrigt oförändrade statuter. 

   
4  Ekonomisk redovisning 

Det konstateras att resultatet för år 2016 (före slutjusteringar och vissa 
tillkommande utgiftsposter för bland annat extern lokalhyra) visar på 
drygt 42 000 kr i vinst.  
Fråga rörande skatter och sociala avgifter har uppkommit vad gäller 
arvode och ersättningar till inhyrda domare och tävlingsledare inom 
agilityn. Orsaken är Svenska Agilityklubbens avtal om ersättningar och 
arvoden vilket innebär att arvodesbeloppen överstiger gränsen för att 
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krav på skatteredovisning samt betalning av arbetsgivaravgifter skall 
uppkomma. Sara H skall undersöka saken närmare med Skatteverket 
och Tommy D stämmer av med Ulricehamns BK som har en omfattande 
verksamhet med många inhyrda funktionärer.  

   
5  Klubbens budget och verksamhetsberättelse/plan 

Vi går igenom delar av årets verksamhetsberättelse och nästa års 
planering och budget. Dessa är under arbete och tas upp för 
fastställelse på nästa styrelsemöte.  

   
6  Verksamhetsstatistik till SBK  

Vi går igenom klubbens verksamhetsstatistik och kompletterar vissa 
svar. Sara H kommer att sammanställa statistiken och redovisa den till 
SBK. 

   
7  Inkomna skrivelser 

Inbjudan/information om nytt evenemang i Götene 22/4, med tema 
”Må bra”, där kommunens föreningar får en chans att visa upp sin 
verksamhet. Klubbens möjlighet att bidrag till engagemanget 
diskuterades. Frågan är öppen för vidare diskussion och senare beslut. 

   
8  Övriga frågor och information 
 A Kompensation med gratis kursplats för eget engagemang 

Förslag finns att om man som instruktör har två kurser/år så skall man 
få gå två kurser gratis för egen del under året. Vi ska stämma av mot 
föregående beslut i frågan och ta upp ärendet för eventuellt nytt beslut 
vid nästa styrelsemöte.  

   
 B Kursavgifter 

Föreslag uppkommer avseende höjning av kursavgifterna. Frågan 
bordläggs till nästa styrelsemöte i avvaktan på avstämning med 
efterföljande beslut.   

   
9   Mötet avslutas 

 
  
 
 
 
Sara Hellberg  Anna Gustavsson  
Ordförande  Sekreterare 


