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Medlemsmöte 1 
!

Närvarande styrelsen: Thomas Lind, ordförande 
  Ulrika Holmberg, vice ordförande 
  Linda Madsen, suppleant 
  Helen Magnusson, ledamot 
   !
Närvarande övriga: Hans Alfredsson 
  Caroline Adelsköld 
  Kristina Strömberg 
  Jimmy Nordin !!! !

1) Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Lind hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2) Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Ulrika Holmberg. 

3) Godkännande av dagordning 
Medlemmarna beslutade att godkänna dagordningen. 

4) Val av person att justera protokollet 
Medlemmarna beslutade att välja Hans Alfredsson och Caroline Adelsköld att 
 justera protokollet  

5) Mötets behöriga utlysande 
Medlemmarna beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

6) Genomgång av föregående protokoll 
Medlemmarna beslutade att bordlägga genomgången av föregående protokoll då 
det inte fanns tillgängligt på mötet.   

7) Rapport från sektorer 
HUS 
Kurser för hösten ligger redan ute på hemsidan. HUS arbetar för att ha en lång 
planering för kurser och på det sättet fylla fler platser på våra kurser. 
Under våren har det hållits olika utbildningsdagar för våra instruktörer och detta 
kommer även att fortsätta till hösten. 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TÄS  
Tävlingsprogram för 2017 skall vara inlämnat till distriktet senast  juni.  
Nya regler för lydnadsklass från 2017 är ute på remiss hos klubbarna. Går dessa 
igenom kommer GTBK att anordna lydnadstävlingar i startklass och klass 1 under 
2017 (förutom KM där vi måste ha alla klasser) till skillnad mot klass 1, 2 och 3 som 
vi har i år. 
 
RUS/MH  
Det kommer att hållas två MH på GTBK under hösten. I dagsläget är det oklart om 
alla som innehar en funktionärsroll är medlemmar i GTBK, vilket man måste vara. 
Detta ska ses över av ordförande. 
 
Tjänstehund 
Kristin Hagström meddelade att hon varit i kontakt med distriktets ansvariga för 
Tjänstehund. Kristin kommer även att få hjälp av Caroline Ling med sektorn. 
 
Rallylydnad 
Aktuella tävlingar: onsdag den 25/5, lördag den 28/5 och en dubbeltävling 2-3 juli. 
DM i Rallylydnad är flyttat till 1 oktober då det var för få anmälningar. Planerar en 
kurs till hösten, denna utöver vår hemsida och facebook marknadsföras via 
anslgstavlor för att försöka få fler intresserade. 
 
Agility 
Caroline Ling är intresserad av att starta upp sektorn igen. Ev samarbete med Hölö 
som har en fungerande Agilityverksamhet ska kollas. 
 
Kök 
Köket håller öppet när det går. Helen Magnusson och Linda Madsen meddelade att 
de gör en genomgång och reviderar priserna. Vi kan nu ta betalt med Swish vilket 
kan ge merförsäljning. Helen meddelade att man gärna får baka till klubben. Man 
meddelar då vad man behöver så köps detta in. Klubbens frysar kommer även att 
disponeras om. Frysen inne i förrådet skall användas till försäljning vid tävlingar. 
Den andra frysen är till för försäljning vid kurser och egna träningar. 
 
Stuga område 
Information om att gräsklipparna inte fungerar som de ska. 
Enhäldigt beslut togs på att Eva Björk får ansvaret att köpa in en ny åkgräsklippare 
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till ett maxpris på 30 000 kr inkl moms. Önskemål inkom om att hon även skulle 
försöka förhandla sig till ett bra pris för att få en liten gräsklippare på köpet. 

8) Medlemsansvarig 
Förslag inkom på att ha en informationsruta med viktig information i alla utskick till 
medlemmar med bankgironummer, hemsidesadress, postadress m.m. 
Diskussion om hur vi får in fler medlemmar i klubben. Ett förslag var att använda 
Nose Work som riktar sig till alla hundägare. 

9) Hemsidan 
Den nya sidan är ännu inte uppe. Ordförande ska ihop med Catrin Englund ta ett 
möte med Linn som bygger hemsidan för att få igång den. 

10) Övriga frågor och beslut 
- Reflexvästar 
Caroline Adelsköld efterfrågade inköp av reflexvästar att använda vid arrangemang 
av GTBK så som kurser, tävlingar och cirklar. Hon ska ta fram ett kostnadsförslag till 
nästa medlemsmöte. 
 
- Studiefrämjandet 
Caroline Adelsköld tar över ansvaret för Studiefrämjandet från Carita. 
 
- Nycklar till klubbstugan m.m. 
Caroline Adelsköld har mailat alla som har rätt till nyckel att de ska kvittera ut en från 
henne. Varje nyckel ska ha en egen kvittens så har man flera nycklar gäller en 
kvittens per nyckel. Det är upp till de funktionärer som har rätt till nyckel att själva 
kontakta Caroline för att kvittera ut den. 
 
- Kurspriser 
Fråga om priser på våra olika kurser kom in från Kristina Strömberg. Detta kommer 
att tas upp på HUS instruktörsmöte i September. HUS får i uppdrag att se över 
priserna så att vi ligger jämnt med andra brukshundklubbar i distriktet samt privata 
aktörer i närområdet. Förslaget skall sedan läggas fram till styrelsen för beslut. 
 
- Adventskalendrar 
Enhäldigt beslut togs att köpa in 100 adventskalendrar från Bingolotto för försäljning. 
Helen Magnusson tog på sig att försöka hitta medlemmar som vill sälja. 
Adventskalendrarna ger en bra vinst till klubben. 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- Inköpstak för styrelsen  
Styrelsen tog upp problemet med att inköpstaket var för lågt om något akut händer 
på klubben. Att vänta på nästa medlemsmöte för att ta beslut på vissa inköp kan 
innebära att vi inte kan bedriva den verksamhet vi ska.  
Enhäldigt beslut togs att styrelsen har ett pristak på 50 000 kronor inkl moms för 
akuta oförutsedda utgifter. Beslut kring större utgifter av ej akut karaktär skall 
fortfarande tas av medlemsmötet. 
 
- Funktionärer 
Det är viktigt att arbeta för att få in nya medlemmar som hjälper till så att de vi har 
som jobbar inte får för mycket. 
 
- Samarbete med kommunen 
Frågan diskuterades om vi inte kunde arbeta för ett bättre samarbete med 
kommunen för att nå fler blivande medlemmar. 
 
- Gräsklippning 
Diskussion kring hur man ska göra det enkelt att kunna komma in i containern för att 
klippa på klubben om man är uppe och får tid över. Förslag ska inkomma till 
styrelsen. 
 
- Inköp av container till ena planen 
Frågan om inköp av container till planen för agility och rallylydnadssaker togs upp. 
Skriftligt kostnadsförslag ska inkomma innan nästa medlemsmöte för att kunna ta 
beslut kring det. 
 
- Beslutsuppföljning 
Diskussion om varför förslag och frågor bordläggs. Förslag på beslut ska inkomma 
till styrelsen som bereder frågan och tar den vidare till medlemsmötet. För detta 
krävs tydliga skriftliga underlag och protokoll. 
 
- Redigera dagordningen 
Förslag inkom på att redigera dagordningen och lägga in genomgång av beslut som 
en fast punkt.  

11) Genomgång av beslut 
- Enhälligt beslut togs på att Eva Björk får ansvaret att köpa in en ny åkgräsklippare 
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till ett maxpris på 30000 kr inkl moms. 
- Enhälligt beslut togs att köpa in 100 adventskalendrar från Bingolotto för 
försäljning. 
- Enhälligt beslut togs att styrelsen har ett pristak på 50000 kronor inkl moms för 
akuta oförutsedda utgifter. Beslut kring större utgifter av ej akut karaktär skall 
fortfarande tas av medlemsmötet. 

12) Mötets avslutande 
Ordförande Thomas Lind tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

!
!
!
!
!
Thomas Lind, ordförande   Ulrika Holmberg, sekreterare 

!
!
!
Hans Alfredsson, justerare   Caroline Adelsköld, , justerare


