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Konstituerande styrelsemöte 
!

Beslutande:  Ulrika Holmberg, vice ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Pernilla Lövström, kassör 
  Eva Björk, ledamot 
  Ingela Falk Jensen, ledamot 
  Helen Magnusson, ledamot 
  Emmelie Hedström, suppleant !
Övriga närvarande: Linda Madsen, suppleant 
  Cecilia Trehn, revisorssuppleant !
Frånvarande: Thomas Lind, ordförande ! !

1) Mötets öppnande 
Vice ordförande Ulrika Holmberg hälsar alla välkomna till det konstituerande 

styrelsemötet. 

2) Val av justerare 
Linda Madsen valdes till justerare. 

3) Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4) Firmatecknare  
Beslut om att ordförande Tomas Lind, vice ordförande Ulrika Holmberg och 

kassör Pernilla Lövström har rätt att teckna firma var för sig, samt kvittera 

värdehandlingar och posthandlingar. 

5) Sammanträdesdatum 
Preliminär tid för nästa datum är den 14 mars kl.19.00. Beslut om övriga 

mötesdagar vid nästa möte när Thomas Lind är närvarande. 

6) Genomgång sektorer 
Stuga/område: Emmelie Hedström ingår i sektorn, men ansvarig saknas. 
Kök: Helen Magnusson och Linda Madsen är ansvariga för tillfället. Pernilla 
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Lövström har tillfrågat Nettan Andersson om hon kan åta sig att baka åt 

klubben. Det gör hon gärna om vi levererar ingredienser till henne. 
HUS: Linda Madsen och Helen Magnusson är ansvariga. 
Tävling: Catrin Englund är ansvarig 
RUS: Angelica Klavbäck är ansvarig 
Tjänsthund (Patrullhund): Kristine Hagström är ansvarig, men Caroline Ling 

är en möjlig kandidat. 
Agility: Emmelie Hedström äransvarig 
Rallylydnad: Ingela Falk Jensen är ansvarig 

7) Val av ombud till distriktets årsmöte  
Cecilia Trehn, Ingela Falk Jensen och Maria Gabrielsson representerar 

Gnesta-Trosa BK på mötet på Strängnäs BK den 12 mars. 

8) Övriga frågor 
Ekonomiska rutiner: Kassör Pernilla Lövström informerar om att hon kommer 

införa nya rutiner för betalning med ett webbaserat system för att spara tid. 

Bokföringen kommer att ske i enlighet med svensk bokföringsstandard för 

föreningar. Ulrika Holmberg tar reda på maxbelopp som styrelsen får besluta 

om utan att kalla till medlemsmöte. 
Posten: Beslut om att posten ska eftersändas till Pernilla Lövström. Möjligen 

kan vi säga upp postboxen på Stopp för att spara pengar och istället använda 

Pernilla Lövströms hemadress som klubbadress. Postboxen går bara att nå 

innan 17 på vardagar, vilket är ett problem. 
Nycklar klubbstugan: Alla styrelseledamöter, tävlingsledare och instruktörer 

har rätt att hämta ut en nyckel till klubbstugan genom att kontakta Caroline 

Adelsjö. Det gäller även om tidigare utkvitterad nyckel är försvunnen. Ulrika 

Holmberg begär ut en lista på alla med nycklar till nästa styrelsemöte. 
Nycklar container: Linda Madsen och Anders Jensen har en nyckel. Eva 

Björk tar över Anders Jensens nyckel. 
Handla för klubben: Helen Magnusson och Linda Madsen bör kunna handla 

för klubben på Stopp och Statoil. Kort och kod krävs samt uppvisande av 

legitimation. Helen Magnusson och Linda Madsen tar reda på vad som krävs 
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för att uppdatera respektive köpställes information om vem som har rätt att 

handla på faktura för klubbens räkning. 
Toaletten: Ingela Falk Jensen och Caroline Adelsjö har idag kundnmmer för 

att kunna hämta ut toapapper på Gnesta Färghus. Kommunen betalar. 
Nya medlemmar: Marita Teräs registrerar i SBK medlem och hälsar nya 

medlemmar välkomna efter information från Pernilla Lövström om att 

betalning kommit in. 
Klubbmejl: Emmelie Hedström åtar sig att kolla mejl ca 3 gånger/vecka på 

gtbk@live.se och gtbk@hotmail.se. 

9) Mötets avslutande 
Vice ordförande Ulrika Holmberg avslutar mötet. 
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Ulrika Holmberg, vice ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

!
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Linda Madsen, suppleant och justerande 
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