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Styrelsemöte 8 
!

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

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes. Maria Gabrielsson från valberedning och 
revisorsuppleant Cecilia Trehn deltar på mötet som gäster. 

3) Hundägarutbildning (HUS) 
Instruktörsmötet den 21 september var givande. Förslag om att instruktörer ska få 
lön.. Om möjligt ska det prövas under 2017. Ett förslag kring hur det ska utformas 
ska läggas fram för styrelsen. 

4) Tävling  
En lydnadstävling är kvar, samt Clearround på lördagen i nosework. Söktävlingen 
ställdes in.  

5) Rasutveckling/MH 
Två MH ska planeras in under 2017. Ulrika och Helen ansvarar för genomförandet. 

6) Tjänstehund 
 Kristine Hagström har avgått. Caroline Ling har inte möjlighet att driva sektorn själv, 
så i nuläget får sektorn bli vilande. 

7) Rallylydnad 
Sektorn är vilande. Hittills har ingen anmält intresse för att ansvara för sektorn. 
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8) Agility 
Till nästa säsong vore det bra att hinderna kom ut så att de som vill kan träna.  

9) Kök 
Efter sista tävlingen blir det genomgång och städning av frysar. Nyckeln till det låsta 
skåpet i köket är nu gömd.Tyvärr har kaffe försvunnit.  

10) Stuga/område 
Värmefläkten är nu rengjord och verkar fungera. Planerna är klippta och ny 
gräsklippare är utsedd. En städdag innan vintern kl.9 den 29 oktober..  

11) Webb  
Ny webb lanseras snarast möjligt. Marita kallar till möte för att flera ska lära sig att 
uppdatera. Önskemål om att mejl går direkt till flera mejladresser. Vi börjar med att 
använda info@gnesta-trosa-bk.se och Linda samt Emmelie tar liksom tidigare 
huvudansvar för att inkommande mejl kommer till rätt person. Marita ber Mikaela 
uppdatera Barometern. 

12) Ekonomisk rapport 
Pernilla Lövström har varit tvungen att avgå pga att hon är så pass sjuk. Ulrika tar 
över som kassör och Cecilia Trehn avgår som revisorsuppleant för att hjälpa till vid 
bokslutet. Klubbens post går framöver till sekreterarens hemadress. genomgång av 
ekonomin. Eva går in som vice ordförande. 

13) Utgående och inkommande skrivelse 
- Skrivelse från Kristina Hagström om att hon avgår 
- Skrivelse från distriktet om medlemsmöte. Tisdagen den 1 november på Nyköpings 
BK. Tomas ordnar så att någon går. 

14) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

15) Beslutslista  
- Ny kassör Ulrika Holmberg 
- Ny vice ordförande Eva Björk 
- Cecilia Trehn hjälper till med bokslut och avgår som revisorsuppleant. 
- Webb publiceras så snart som möjligt och Marita kallar till genomgång av 
uppdatering webb och hantering mejl. 
- Träningshallen i Nykvarn hyrs för allmän träning under vintern istället för Stjärnhovs 

mailto:info@gnesta-trosa-bk.se
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ridhus. 
- Inköp sökplattform för 6000 kr, som placeras på vinden efter städning. 

16) Övriga frågor 
- Valberedningen arbetar med att få fram ett bra förslag till nästa årsmöte. 
- Ridhuset i Stjärnhov kommer inte att hyras i vinter enligt tidigare beslut pga att det 
finns för lite intresse för att åka så långt. Istället kommer klubben att boka öppen 
träning 2 ggr per månad från november till mars i Nykvarns hundshall. Linda 
gemomför- 

17) Mötet avslutas 
Ordförande Thomas avslutar mötet 

Åtgärdslista 

1. Adressändring Cicle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Adressändring SBK medlem. Marita 
3. Lansering ny webb. Marita 
4. Utbidlning uppdatering ny webb. marita 
5. Kontakta Carin Adelcreutz på Stjärnhovs säteri för boka tider när klubben ska ha ridhuset 

under vintern, Catrin Englund och Linda Madsen är kontaktpersoner och gör schema för 
vilka tider som är aktuella. Nu förslag på inomhushall istället 2 ggr per månad. Tomas 
kontaktar Carin och meddelar att vi avstår ridhuset. 

6. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva  
7. Inköp plan urvalsbana för ca 1400 kr. Vi bygger en egen. Maria Gabrielsson och Marita 
8. Inköp av sökplattform för 6000 kr Maria Gabrielsson !
Klart 
1. Se till att webben blir funktionell när det gäller medlemsinträde och kursanmälan. Catrin 

och Marita. Klart 
2. Undersöka vem som kan fixa värmefläkten samt bygga tak. Eva. Klart 
3. Kontakta rasutveckling/MH-sektorn för att klargöra att det är nödvändigt att vara medlem 

klubben för att kunna ansvara för arrangemang. Thomas Klart 
4. Medlemsutskick påminnelse om medlemsmöte. Marita klart 
5. Utemöbler Facebook. Pernilla. Inte prioriterat just nu. 
6. Visitkort el. dylikt för att marknadsföra klubben till Gnesta Expo. Beställt broschyrer från 

SBK, så inte längre aktuellt.


