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Styrelsemöte 3 
!

Beslutande:   Ulrika Holmberg, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Annika Woxberg Blick, Kassör  
  Hans Alfredsson, ledamot 
  Cecilia Trehn, suppleant 
  Linda Madsen, suppleant  
       
Övriga närvarande: Anki Lindholm (punkt 8)  !
Frånvarande: Helen Magnusson, ledamot 
  Sara Hjälm, ledamot !
     !

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Godkännande av rapporter från sektorer 
HUS: Valpkursen har avslutning på tisdag den 4/4 och allmänlydnad kursen pågår 
fortfarande. En aktiveringskurs kommer att starta i maj instruktörer Linda och Catrin. 
Kök: Handlat till första tävlingen. Musfällorna har varit effektiva. Kyl o frysarna har 
städats och frostat ur inför kommande säsong. 
Nosework: Nybörjarkurs avslutad.  
Många anmälda till doftprov måndag 10/4 18.00 ( ca 15 prov). Kostar 250:-/
deltagare och våra kostnader för detta är 250:- / doft, alltså 750:- och sedan 50:-/
deltagare för registrering som faktureras klubben av SNWK efter rapporterat prov. 
Vore bra om vi har serveringen öppen med lite fika och kanske kokt korv eller toast. 
Maria Gabrielsson och Kristina Strömberg dömer dessa prov. 
Vår tävling TSM den 1/5 blev full på två minuter. Vi utökade antalet tävlande till 33. 
Maria Gabrielsson och Pernilla Rask dömer och två kommer att bakdöma och det är 
Tomas Lind och Sofia Angleby. Vi har följande funktionärer: Kristina Strömberg som 
TL, Ulrika som TS, Cecilia, Maria Holm, Anki, och så kommer Ann-Britt från 
Stockholm. Helene kunde från 12-tiden. Vi behöver ett kök. 
Tävlingskursen är i full gång. Fyra fantastiska ekipage.  
Kristinas Strömbergs nybörjarkurs ska starta inom kort. 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Flera från min nybörjarkurs vill gå fortsättningskurs så funderar på vem av oss som 
ska ha den. 
Tänkte ha en träningskväll i Nose Work med något tema. Mer info kommer. 
Vid vår tävling den 22/8 kommer vi att lotta deltagarna istället för först till kvarn då 
det är så stort tryck. 
Stuga/Område: Förfrågan om klubben vill ta hand om rastgård inne i Gnesta. Vi har 
sagt nej, eftersom vi inte har resurser för att sköta den. Jonas Öberg hört av sig för 
att de planerar att starta skogsknytte och Skogsmulle vid raststugan. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport 
Saknas eftersom överlämning precis genomförts. Vi ska köpa ett nytt 
redovisningssystem, Visma on-line. 

5) Inkommande skrivelser 
- Kallelse till medlemsmöte distriktet 2 maj 19.00 på Strängnäs BK 
- Figurantutbildning i mondioring 2017 
- SBK 100 år, ordföranden välkommen kongress 26-27 maj 2018  
- Handlingar SBKs kongress 
- Reklam: www.superinvite.se 
- Reklam: rallylydnadsskyltar 
- SBK-info nr 1, 2017 

6)  Utgående skrivelser 
- Svar SKKs organisationsenkät 

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

8) Förslag om att avlöna instruktörer 
Vårt förslag är att instruktörer ska få 100kr / studietimme efter skatt och sociala 
avgifter. Ersättning utbetalas enbart för kurstimmar ej planering. Utöver det ska 
instruktören få ta ut milersättning.  
För att kunna utvärdera föreslår vi ett provår som ska gälla from januari 2017 tom 
juni 2018, Utvärderingen ska ske på vårens medlemsmöte 2018. Om förslaget går 
igenom skall arvode betalas ut retroaktivt från och med januari 2017. 
Regler för att erhålla arvode som instruktör är: 

• Förbinder sig till att hålla minst tre kurser a 12 timmar/år. Varje kurs ska 
minst bestå av 4 deltagare (1000kr i kursavgift) 

• Ansvarar för att följa SBK's riktlinjer för kursinnehåll samt planera och 
genomföra kurs. 
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• Ansvara för att rapportera sina kurser till Studiefrämjandet 
• Ansvara för kontakten med kassören för att kolla betalningar 
• Marknadsföra kurserna 

Information från Södra Stockholms BK: Kurserna planeras halvårsvis. 138 kr per 
studietimme. Studietimme a 45 minuter och max 4 studietimmar per gång enligt 
Studiefrämjandets ersättningsmodell. Elevinstruktörer får går bredvid på 3 kurser för 
minst två olika instruktörer. En instruktör får betalt per kurs. En allmänkurs kostar 1 
350 kr. 
Studiefrämjandet kan administrera allt och ta på sig arbetsgivaransvaret. 
 
Diskussion om att istället införa en belöningstrappa. Vi vill börja med att bygga upp 
kursverksamheten först, sedan gå in med ersättning. I nuläget ser vi inte att det finns 
ekonomi för det. Istället vill införa någon sorts belöningstrappa för prioriterat 
funktionärsarbete. 

9)  Medlemsmöte 25 april 19.00 
Handlingar ska gå ut senast 7 dagar innan. Vi bjuder på kaffe och äppelmuffins. Den 
stora frågan är förslaget om att avlöna våra instruktörer. Information om förfrågan 
om rastgård. Start utvecklingsprojekt. 

10)  Adressändring Gnesta-Trosa BK 
Klubbens adress är numera c/o Marita Teräs, Näckrosgränd 2, 646 34 Gnesta 

11) Genomgång beslut 
- Ulrika och ev. Eva går på medlemsmötet på distriktet Strängnäs BK 2 maj 
- Vi undersöker om www.superinvite.se kan effektivisera anmälningar och 
betalningar till kurser. 
- Inköp nätbaserat redovisningsprogram 
- Adressändring klubben 
- Klubben ställer sig bakom motion 1, 2, 3 till SBK:s kongress 
- Hans är sammankallande för Utvecklingsprojektet (Ingela Falk, Anki Lindholm) 

12)  Genomgång åtgärdslista 

13)  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14)  Mötet avslutas 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 

http://www.superinvite.se
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!
Ulrika Holmberg, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

!
!
Åtgärdslista 

1. Adressändring Circle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 
3. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret. Ulrika På G 
4. Ulrika och ev. Eva går på medlemsmötet på distriktet Strängnäs BK 2 maj 
5. Vi undersöker om www.superinvite.se kan effektivisera anmälningar och betalningar till 

kurser. Annika & Marita 
6. Inköp nätbaserat redovisningsprogram Annika 
7. Uppstart utvecklingsprojektet Hans

http://www.superinvite.se

