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Styrelsemöte nr 7 

Beslutande:  Ulrika Holmberg, ordförande 
  Annika Woxberg Blick, Kassör 
  Helen Magnusson, ledamot 
  Linda Madsen, suppleant 
  Cecilia Trehn, suppleant (mötessekreterare)  
       

Övriga närvarande: -  

Frånvarande: Marita Teräs, sekreterare 
  Hans Alfredsson, ledamot  

Eva Björk, vice ordförande 
Sara Hjälm, ledamot 

1) Mötets öppnande  
Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning  
Dagordningen godkändes. 

3) Godkännande av rapporter från sektorer 

Följande rapporter har lämnats in av ansvariga för sektorerna: 

a) Hundägarutbildning (HUS), Linda Madsen  
HUS föreslår att Anki Lindholm blir sektorsansvarig efter årsmötet. Anki o Linda 
åker till Flens BK 19/9 på möte för TS- och HUS-ansvariga. Flera kurser är igång 
och ska sätta igång.  
 
b) Tävling (TS), Catrin Englund 
- Tävlingssäsongen är slut på GTBK för året 2017 
- Catrin, TS-ansvarig kommer åka på ett TS/HUS möte med distriktet för att träffa 
alla andra ansvariga på respektive klubbar den 19/9 på Strängnäs BK. 
- Tävlingar för 2018 är inlagda i SBK tävling 
2018-03-25 Apell spår/sök  
2018-05-28 LKL,HKL spår kvällstävling  
2018-06-16 Sök alla klasser 
2018-06-17 Skydd alla klasser 
2018-06-20 KM lydnad alla klasser  
2018-08-15 Lyd startklass, klass 1, klass 2  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c) Nosework (NW), Maria Gabrielsson  
- Kristina Strömberg har nybörjarkurs och fortsättningskurs i NW.  
- Vi har beställt några konsoler som komplement till urvalsbana. Finns på 
Pressbyrån i Gnesta. Marita hämtar ut.  
- Har beställt fler böcker som också borde ha kommit redan.  
- Tävlingen 22/8 gick bra med 14 deltagare. Bra och roliga områden. 
- NW2 den 23/9 är fullsatt och två personer på reservplats. Den inleds med ett 
extra DP2 09.00 och detta är inget vi betalar extra för. 
- Ytterligare två NW1 återstår, den 26/9 15,00 och 23/11 18.00.  
- Vi håller på och tittar på vårens tävlingsprogram. Måste in snart. 
- Har tänkt att ha träningsgruppsträning för de som tävlar, ej nybörjare, varje 
lördag 10.00 men inte om vädret är uruselt då man även vill kunna träna utomhus. 
- Karens råder på baksida av klubbstuga, NW-huset och vagnslidret pga tävling den 
23/9.  
- Vi ska försöka få till ett NW-möte inom kort.  
- Vilket anmälnings- och resultatprogram som SNWK kommer att välja vet vi ej 
men anser att vi måste uppdatera våra TS på att sköta sekretariatet vid NW-
tävlingar.  
- Anmälningsförfarandet till kurser fungerar INTE. Måste åtgärdas omgående då 
utbildning och kurser är navet i vår verksamhet. Jag tog emot några anmälningar 
till Kristinas NW1 men några har tydligen anmält via formuläret på vår hemsida 
men dessa har inte kommit till Kristina. Alltså bättring behövs.  
- Bra om varje sektor kan uppdatera hemsidan själv då det tar för lång tid att få ut 
information. Hur gör vi? En liten snabbkurs? 

Styrelsen diskuterar de två sista punkterna i rapporten och vilka åtgärder som kan 
vidtas. Förslag till enkel rutin för kursanmälningar och ansvarsfördelning tas fram 
under mötet. Beträffande hemsidan så erbjuder sig Marita att hålla en snabbkurs 
för de som är intresserade. 

Beslut: Framtagen rutin för kursanmälan och ansvarsfördelning skickas ut till 
samtliga instruktörer. Ansvarig: Linda. 

d) Köket, Helen Magnusson 

Inget att rapportera.  

Styrelsen konstaterar att vi behöver hitta någon ny ansvarig för köket, för att 
frigöra Helen till MH-sektorn. Detta kan vi alla bidra till genom att prata med 
medlemmar samt genom att annonsera på hemsidan/Facebook-sidan och nämna i 
utskick till medlemmar. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport  
Vår kassör Annika informerar om att klubbens ekonomi ser bra ut. Tillgodohavande 
på klubbens Pg: 189.613 kr. Det är framförallt NW-sektorn och HUS som bidrar till 
inkomsterna för klubben.  
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5) Verktyg för webb-betalning av medlemskap, kurser etc.  
Marita har enligt uppdrag undersökt webbtjänster för anmälan och betalning till 
klubbens aktiviteter/medlemskap och rapporterar följande:  

• www.simplesignup.se För ett event där vi tar ut en avgift (kursavgift etc) så är 
kostnaden 5 kr + 4,5% av avgiften. Anmälningar till event som är gratis kostar 
ingenting. Det innebär att vi skulle betala 23,40 kr för att ta ín 
medlemsavgiften när de ansöker om medlemskap och 72,50 kr per deltagare 
för en kurs som kostar 1500 kr.  

• www.superinvite.se Denna tjänst verkar krångligare och förklaringarna är på 
norska. 

Styrelsen ställer sig positiv till att använda en webbtjänst för anmälning/betalning 
till klubben. Beslut om vilken tjänst bordläggs till nästa styrelsemöte. Fram till 
dess ges Marita i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag. 

6) Medlemsmötet den 27 september 

Styrelsen enas om att utöver sedvanliga punkter ta upp följande frågor på 
medlemsmötet: 

• 100-årsjubileet – förslag på aktiviteter inkl tidplan.  
Ansvariga: Utvecklingsgruppen (Hans, Cecilia, Marita och Helen) 

• Elstängsel till appellplan – återrapportering från föregående medlemsmöte  
Ansvariga: Eva och Cecilia 

Att förbereda: 
• Klubben bjuder på fika. Helen åtar sig att ordna detta. 
• Kallelse gick ut till medlemmarna via mail den 19 augusti samt finns 

publicerad på hemsidan. En påminnelse bör även gå ut via klubbens 
Facebook-sida veckan innan, vilket uppdras åt Marita att ordna.  

7) Inomhusträning  
Styrelsen diskuterar olika alternativ för inomhusträning under vintern. 
Beslut: Bokning görs av Nykvarns hundhall, 2 tim varannan vecka, 10 tillfällen 
under perioden 19 november – 1 april, under förutsättning att vi får hyra hela 
lokalen. Medlemmar som vill komma dit och träna får köpa säsongskort eller betala 
en avgift per gång. Ansvarig för bokning: Cecilia  

8) Inkommande skrivelser  
- Ny logga för Gnesta-Trosa BK 
- SBK-info nr 5, 2017  

9) Utgående skrivelser  
- Medlemsutskick gick ut den 19 augusti 

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

http://www.simplesignup.se
http://www.superinvite.se
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11) Genomgång beslut 
• Framtagen rutin för kursanmälan och ansvarsfördelning skickas ut till 

samtliga instruktörer. Ansvarig: Linda 
• Bokning görs av Nykvarns hundhall, 2 tim varannan vecka, 10 tillfällen 

under perioden 19 november – 1 april, under förutsättning att vi får hyra 
hela lokalen. Ansvarig: CeciliaGenomgång åtgärdslista 

• Adressen som är kopplad till organisationsnumret är uppdaterad, men ingen 
bekräftelse har kommit ännu.  

• Uppdaterad kontaktinfo om styrelsen på anslagstavlan - klart 
• Uppdatering av nyckelpolicyn – klart 
• Medlemsutskick - klart 
• Förfrågan till medlemmar om de vill beställa jubileumströja - klart  

12) Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes 

13) Mötet avslutas  
Ordförande Ulrika avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdslista – utestående punkter 

1. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 

2. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret inkl adressändring Circle 
K. Ulrika. Pågår 

3. Vi undersöker om www.superinvite.se kan effektivisera anmälningar och betalningar till 
kurser. Annika & Marita. Pågår 

4. Undersöka vad det kostar att sätta upp elstängsel på övre plan. Eva/Cecilia. 

5. Uppdatera information om verksamheten på anslagstavlorna. Sektorerna

http://www.superinvite.se

