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Medlemsmöte 2 
!

Närvarande styrelsen: Thomas Lind, ordförande 
  Ulrika Holmberg, vice ordförande 
  Eva Björk, ledamot 
     
Närvarande övriga: Hans Alfredsson 
  Maria Gabrielsson 
  Kristina Strömberg 
  Cecilia Trehn 
  Denice Norlén 
  Maria Holm ! !

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 
Mötet godkände dagordningen. 

4) Val av person att justera protokollet 
Mötet valde Kristina Strömberg och Hans Alfredsson att justera protokollet.  

5) Mötets behöriga utlysande  
Medlemmarna var eniga om att mötet var behörigen utlyst. 

6) Genomgång av föregående protokoll 
Mötesdeltagarna tog del av protokollet från medlemsmötet den 22 maj. Mötet 

beslutade följande utifrån frågor som varit uppe vid förra mötet:  
- Ny hemsida inkl epost-adresser för funktioner inom GTBK ska vara komplett och 

ligga uppe från och med den 1 januari 2017. För att detta ska vara möjligt krävs 

att information som ska finnas på hemsidan skickas i god tid till Marita Teräs.  
- HUS ges i uppdrag att ordna en kontaktperson för Studiefrämjandet. Maria 

Gabrielsson åtog sig att ringa och kolla med Studiefrämjandet vad som krävs. 

7) Rapport från sektorer 
HUS  
Flera kurser är igång just nu, bland annat valpkurser och spårkurs. Den 21 

september kl 19.00 hålls ett instruktörsmöte. Förutom planering av kommande 
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kurser kommer frågan om kvalitetssäkring av instruktörer att tas upp vid mötet. 
 
TÄS  
Aktiviteter inom tävlingssektorn under hösten: 
- 2 oktober: doftprov i nosework anordnas i SBK Sörmlands regi, i Gnestahallen.  
- 15 oktober: clear round i nosework på klubben, kl 12-15.  
- 16 oktober: lydnadstävling klass 1-3.  
Värt att notera är också att den 30 oktober kommer examination av nya 

bruksdomare att ske på Botkyrka BK, där Catrin Englund är en av aspiranterna.  
 
RUS/MH  
I avvaktan på att ny ansvarig kan utses för RUS/MH, har styrelsen beslutat lägga 

över ansvaret på tävlingssektorn. Detta för att säkerställa att kommande MH kan 

genomföras som planerat.  
 
Tjänstehund 
Patrullhundskurs kommer att arrangeras inom SBK Sörmlandsdistrikt den 26-27 

november.  
 
Rallylydnad  
I juli hölls en tvådagars tävling i rallylydnad på klubben. Det var ett mycket lyckat 

arrangemang med många deltagare och en stor arbetsinsats av aktiva inom 

rallysektorn. Medlemmarna efterfrågar dock ett större engagemang från styrelsens 

sida vid liknande aktiviteter på klubben, t.ex genom att finnas närvarande del av 

tävlingsdagen och därigenom göra PR för klubben och visa uppskattning till 

funktionärer och tävlanden. Likaså bör styrelsen se till att information om 

kommande tävlingar och andra aktiviteter går ut till medlemmarna. Kristina 

Strömberg meddelar att hon av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som ansvarig 

för rallysektorn samt att DM i Rally är inställt. 
Mötet beslutar att Rallysektorn ska vara vilande i avvaktan på att ny ansvarig kan 

utses.  
 
Agility  
Sektorn är vilande.  
 
Kök  
Det är svårt att få ihop folk som kan bemanna köket vid olika aktiviteter. Vid vissa 
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kurser har det varit tomt i köket, vilket medfört att instruktörerna har fått fixa 

och ta med eget fika. Förslag väcktes av medlemmarna om att låta kursarna turas 

om att ansvara för kaffe/fika och städa efter kursen – ett sätt att bli delaktig i 

klubbens verksamhet. Något för HUS att fundera över. 
 
Stuga område  
Klubbens luftvärmepump fungerar inte tillfredsställande. Vid kalla dagar bildas så 

mycket frost på aggregatet att fläkten inte ger någon värme. Troligen behöver 

service göras. Cecilia Trehn åtog sig att förmedla namn på bra servicefirma som 

hon känner till. Sedan tidigare är beslut fattat om att ny gräsklippare ska köpas in. 

Eva Björk bevakar marknaden och kommer att göra inköpet när tillfället är det 

rätta. 

8) Medlemsansvarig 
Administrationen för kurser, medlemsavgifter och registrering i SBK:s 

medlemsregister är betungande. Det är svårt att avgöra från inbetalningar vem 

som betalat, vilken kurs, om det gäller medlemskap och i så fall vilken typ som 

avses (folk betalar fel belopp, anger inte namn mm). Förslag väcktes om att 

kanske använda tjänsten Din Kurs (https://dinkurs.se), som kan sköta all 

administration (till en kostnad), uppdrogs till sekreteraren att kolla detta. 

9) Övriga frågor och beslut  
- Styrelsens ansvar 
Medlemmarna riktade kritik mot att alltför stor del av styrelsen inte närvarar på 

medlemsmöten. Datum för medlemsmöten är kända långt i förväg och borde 

därför inte bokas upp med annat. Ordföranden tar med sig frågan till styrelsen. 
Medlemmarna efterlyser ekonomisk rapport (balans- och resultaträkning) vid 

medlemsmöten – det är något som enligt normalstadgar för lokalklubbar ska 

redovisas för medlemmarna. Mötet beslutar att ekonomisk rapport per den 30 

september ska skickas till sektoransvariga. 
- Rally-material 
Mötet beslutade att klubbens Rallylydnads-material endast får användas av 

instruktörer, så länge sektorn är vilande. 
- Tävlingsmaterial 
Mötet beslutade att klubbens tävlingsmaterial ska låsas in, för att säkra upp att 

det finns intakt till tävlingar. Extra material finns i en särskild korg där man får 

låna. 

https://dinkurs.se
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- Urvalsbana för nosework  
Svar har ännu inte inkommit från leverantören, Hundgubbe (http://

www.hundgubbe.se/nosework.html)  
- PR-aktivitet  
Styrelsen har fattat beslut om att klubben ska delta i Gnesta Expo den 8 oktober 

på Elektron. Det kommer att ge möjlighet till PR för klubben samt skapa värdefulla 

kontakter med kommunen och lokala företag. 
- SBK Utvecklingsprojekt  
Cecilia tipsade om SBK:s satsningar för att ge stöd till lokalklubbar som behöver 

och vill utveckla sin verksamhet: ”Bli utvecklingsklubb” och ”Idébanken”. 

Sörmlandsdistriktet planerar att under november-december bjuda in 

representanter för alla lokalklubbar i distriktet för en träff med SBK:s 

utvecklingsprojekt.  

10) Genomgång av beslut  
Enhälliga beslut togs om att  
- ny hemsida inkl epost-adresser för funktioner inom GTBK ska vara komplett och 

ligga uppe från och med den 1 januari 2017  
- HUS ges i uppdrag att ordna en kontaktperson för Studiefrämjandet 
- Rallysektorn ska vara vilande i avvaktan på att ny ansvarig kan utses 
- sekreteraren kollar om Din Kurs kan underlätta kurs- och 

medlemsadministrationen  
- ekonomisk rapport per den 30 september ska skickas till sektoransvariga 
- klubbens Rallylydnads-material endast får användas av instruktörer, så länge som 

sektorn är vilande. 
- klubbens tävlingsmaterial ska låsas in, för att säkra upp att det finns intakt till 

tävlingar.  !
11) Mötets avslutande  

Ordförande Thomas Lind tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

!
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http://www.hundgubbe.se/nosework.html
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Thomas Lind, ordförande   Ulrika Holmberg, sekreterare 

!
!
!
Hans Alfredsson, justerare   Kristina Strömberg , justerare


