
!1

20160515

Styrelsemöte 4 
!

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

1) Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna. 

2) Fastställande dagordning 
Dagordningen godkändes. 

3) Hundägarutbildning (HUS) 
Förslag om tävling i årets hund i GTBK utarbetas av Ingela Falk Jensen. Stjärnhovs 
säteri ska vi försöka hyra även i vinter. Ingela Falk Jensen försöker få ett avtal på 
plats. Problem med HUS-telefon pga obetald faktura. Pernilla Lövström tar kontakt 
med Tre. 

4) Tävling  
1 juni möte distriktets tävlingssektor för att slå fast alla tävlingsdatum. Innan dess 
tävlingsmöte på GTBK. Linda Madsen föreslår att klubben ska försöka få några 
stående sponsorer med årsavtal och utarbetar ett avtalsförslag och tar fram lista på 
tänkbara sponsorer. 

5) Rasutveckling/MH 
Inget svar från Angelica Klavbäck på det brev som styrelsen skickat.Pernilla 
Lövström kontrollerar om medlemsavgift kommit in. Därefter tar Thomas Lind 
kontakt igen om nödvändigt. 
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6) Tjänstehund 
De ansvariga får Ingen information från distriktet, vilket är tråkigt. Bästa att ta 
kontakt direkt med distriktets ansvariga i den frågan. 

7) Rallylydnad 
Inte tillräckligt många som är anmälda till DM, som därför flyttats till 1 oktober. 
Påminnelser genom att kontakta klubbarnas ansvariga. Statuter håller på att tas 
fram. 

8) Agility 
Caroline Ling ska försöka starta upp någon verksamhet. 

9) Kök 
Svårt att bemanna köket. Avslag på ansökan om konto på Martin Ohlsson. Inget 
kvar av det som bakats. 

10) Stuga/område 
Gräsklipparna fungerar. Vi behöver en ny och det kostar ca 20 000 kr. 
Brandsäkerheten har gåtts igenom med Micke Irevång. Ändrat vilka som kan köpa 
bränsle på Statoil dvs. Cirkle K. 

11) Webb  
Catrin Englund har kontaktat Linn Jensen för att ta reda på vilken information som 
saknas. 

12) Ekonomisk rapport 
Pernilla Lövström bokför ingenting just nu pga att det finns för dåliga underlag. HUS 
skickar lista på alla kursdeltagare. Tävlingssektorn skickar listor på alla 
tävlingsekipage. Medlem återstår att ta fram utifrån kontounderlagen tills vi får ett 
formulär på webb. Rutiner för medlemshantering måste fortfarande tas fram, så att 
nya medlemmar får ett snabbt välkomnande och kan registreras i SBK medlem. 
Tomas Lind tar fram lista på vem som får handla vad var. Den som handlar för 
klubbens räkning ska så snart som möjligt meddela detta till kassören så att ett 
underlag finns. Fakturor ska den som handlat också ta ansvar för att de kommer 
fram till kassören. De tar sig inte till Pernilla Lövström från klubben på egen hand. 

13) Rutiner nycklar 
Styrelsen gick igenom underlaget från Caroline Adelsköld och till nästa avtalet 
kommer ett färdigt dokument om detta. 
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14) Utgående och inkommande skrivelse 
- Remiss lydnadsprovsregler 2017-2021 
- Dispens för lösa hundar under hundförbudstiden 
- Inbjudan Södertälje BK 90 års jubileum med nationaldagslydnad 
- Nytt funktionärsstipendium utlyst av Svenska Kennelklubbens Prov- och 
tävlingskommitté 
- Inbjudan utbildningshelg assistanshund 

15) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Se åtgärdslistan efter 
protokollet för information om vad som är åtgärdat och vad som fortfarande är 
pågående arbetsuppgifter.  

16) Övriga frågor 
Diskussion om vilka krav som ska ställas på den som har gått en utbildning. I 
nuvarande avtal krävs att den som gått en utbildning håller två kurser. Avtal som 
bilaga. Diskussion om klubbens rykte och vikten av en bra introduktion av nya 
medlemmar. Thomas pratar om policy för medlemskultur som tagits fram av SBK. Ta 
upp på medlemsmötet. SBKs policy för hundhållning och vår relation till hunden vid 
uppfostran, utbildning och träning bör också anslås på klubbens anslagstavla. Vi bör 
göra medlemsutskick innan verksamheten drar igång efter sommaren.  

17)  Mötet avslutas 
Ordförande Thomas avslutar mötet. 

!
!
Thomas Lind, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

!
Åtgärdslista 

1. Vilket maxbelopp kan styrelsen besluta om? Vi tar upp vilket maxbelopp som styrelsen 
ska kunna besluta om på nästa medlemsmöte. Formella beslutet fattas på medlemsmöte 
i höst. Det beslut som finns är gammalt och behöver justeras. Marita 

2. Caroline Adelsjö har kommit in med ett underlag för riktlinjer för nycklar. Beslut om policy 
och rutiner på nästa styrelsemöte. Marita 

3. Flytt av webb till nytt webbhotell. Pernilla 
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4. Ta fram PUL-blankett. Pernilla 

5. Ta fram rutiner för att hantera nya medlemmar. Pernilla och Marita 

6. Undersöka vem som kan fixa värmefläkten. Eva 

7. Undersöka vem som kan fixa gräsklippare och trimmer. Eva 

8. Förslag kring hur vi kan behålla våra instruktörer. HUS 

9. Ta fram rutiner för hur kursavgifter ska betalas. Pernilla och Linda 

10. Kontakta Angelica om medlemskap. Thomas 

11. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 

12. Schema gräsklippning. Eva 

13. Kontakt Tre om klubbtelefonen. Pernilla !
!
Klart 

1. Ordna så att alla i styrelsen kan handla bränsle på faktura på Statoil för klubbens 
räkning. Pernilla 

2. Leta upp befintlig förbindelse om att hjälpa till efter utbildning som betalats av klubben. 
Ulrika 

3. Regler brandskydd. Linda 

4. Sondera om det finns någon som kan hålla i någon agility-aktivitet. Eva & Ingela 

!
!
!
!
!


