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Styrelsemöte 5 
!

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

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Godkännande av rapporter från sektorer 
HUS: Viltspårskurs avklarad. Aktiveringskurs som håller på. En valpkurs startar till 
hösten. Gratis träningshelg gratis för medlemmar första helgen i augusti med 
inhyrda instruktörer. Beslut om utökat instruktörsmöte torsdagen den 29 augusti kl.
19.00. (ändra till tävlingskurs) 
Nose Work & specialsökssektorn: Sektorn har nytt namn, eftersom specialsök nu 
ingår. Doftprovet den 31 maj gick bra. Vi hade det i skjulet då vädret var mindre bra. 
15 i DP1 och 4 i DP2. Kollar på datum för ytterligare ett DP men tänkte ta samtliga 
dofter då. Träningskväll i NW den 14/6 är det fem hundar anmälda till och sedan kan 
det bli ytterligare två om distriktets tävlingsmöte får fort. Betalning görs på plats via 
swish. Ytterligare träningskvällar är under planering men får se hur det blir. Vill gärna 
göra lite riktade kvällar/dagar typ fokus på ett moment eller höga gömmor/låga 
gömmor/NW2/träning med flera dofter. Tävling den 22/8 är under planering och 
skulle vilja ha uppdatering på hemsidan där det framstår att det kommer att lottas. 
Kristina Strömberg planerar en fortsättningskurs i höst. Ytterligare tävling den 23 
september. 
Kök: Inget särskilt att rapportera. 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Stuga/Område: Inget särskilt att rapportera. 
Tävling: Sök. skydd och lydnadstävling på gång. Lydnadstävlingen är KM. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport 
Vi jobbar på att få igång bokföringsprogrammet. 

5) Utvecklingsgruppen 
Minnesanteckningar från möte med utvecklingsgruppen GTBK 2017-06-05. För att 
utveckla klubben föreslår utvecklingsgruppen att klubben arbetar mot tre mål: 
1. Fler nya medlemmar. 
2. Behålla medlemmar över längre tid. 
3. Fler aktiva medlemmar. 
 
Utvecklingsgruppen föreslår följande aktiviteter för att nå ovanstående mål: 
- Bygga upp en större och väl sammanhållen instruktörsgrupp med större 
kompetensbredd. 
- Planera och annonsera ut kurser i god tid. 
- Skapa flöde mellan kurserna (från valp o.s.v) 
- Skapa en öppen Facebook-sida för klubben. 
- Klubben är aktiv under Solvalladagarna. 
- Erbjuda gratis korta (1-dag) kurser/aktiviteter mot att man blir medlem i klubben. 
- Öppet hus. 
- Aktiviteter i Trosa. 
- Samarbete med annan klubb (t.ex. Hölö/Mörkö) 
- Aktivera rallylydnad och agility. 
- Öppna föreläsningar om angelägna och populära hundteman för en låg avgift. 
- Skriftliga kursutvärderingar och utvärdering hos medlemmar av klubbens övriga 
aktiviteter. 
Nästa möte 2017-06-13 kl 15.00 i GTBK:s klubbstuga. 

6) Inkommande skrivelser 
- Inbjudan Svenskt Schäfermästerskap i bruks 
- SBK-info nr 3 

7)  Utgående skrivelser 
- Har inte gått ut några. 

8) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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9) Genomgång beslut 
- Beslut om utökat instruktörsmöte. 

10)  Genomgång åtgärdslista 
- Adressen som är kopplad till organisationsnumret är uppdaterad, men ingen 
bekräftelse har kommit ännu. 
- Utvecklingsprojektet har startat 
- Det var Cecilia som skulle undersöka kostnader för elstängsel. 
- Oregistrerade medlemmar har kontaktats, men har inte återkommit. 

11)  Övriga frågor 
Caroline Adelsköld kommer inte längre att vara nyckelansvarig och administratör på 
Facebook-sidan. Eva tar ansvar för nycklarna framöver. Förfrågan från en medlem 
om att få nyckel till klubbstugan. Enligt nuvarande policy får de som hjälper till på 
något sätt på klubben nyckel. 

12)  Mötet avslutas 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 

!
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. Vi undersöker om www.superinvite.se kan effektivisera anmälningar och betalningar till 

kurser. Annika & Marita 
5. Undersöka vad det kostar att sätta upp elstängsel på övre plan. Eva/Cecilia 
6. Uppdatera kontaktinfo om styrelsen på anslagstavlan. Marita 
7. Uppdatera information om verksamheten på anslagstavlorna. Sektorerna 
8. Uppdatera nyckelpolicy. Marita

http://www.superinvite.se

