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!
Styrelsen, revisorer samt valberedning 
Styrelse  
Styrelsen har under 2015 bestått av sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. 

Kristine Hagström  ordförande  
Christina Eriksson  vice ordförande  
Anders Jensen   kassör 
Lennart Andersson  sekreterare (avgick mars 2015) 
Ingela Falk Jensen  ledamot  
Kristina Strömberg  ledamot  
Helén Magnusson  suppleant  
Emelie Hedström  suppleant 
Kerstin Hellman  suppleant (avgick mars 2015) 

!
Revisorer 
Pernilla Lövström  revisor 
Elisabeth Uddenberg  revisor 
Joakim Olsson   revisor suppleant 
Marita Teräs   revisor suppleant !
Valberedning  
Åsa Sellidj   sammankallande (avgick oktober 2015) 
Linda Madsen  (sammankallande from. oktober 2015) 
Caroline Adelsköld  (avgick oktober 2015)  
Eva Björk   (from. oktober 2015) !
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger. Därutöver har tre medlemsmöten genomförts. 

Axplock ur verksamheten !
GTBK har under året bedrivit kursverksamhet, mentalbeskrivning och tävlingar i lydnad, 
bruks och rallylydnad. Nytt inom kursverksamheten 2015 var Nosewok. 
Klubben har fortsatt utbilda medlemmar som är aktiva och visar intresse. I samarbete 
med Studiefrämjandet har klubben utbildat nya cirkelledare och funktionärer samt haft 
en träningscirkel i miljö- och socialträning, vilken cirkel varit mycket uppskattad. 
Cirkelverksamheten ger intäkter från Strudiefrämjandet till GTBK. !
En ny aktivitetsbana har blivit klar och invigdes med olika aktiviteter, såsom 
tipspromenad, chans att ta hundborgarmärket och se hur rallylydnad går till. 
Det har också anordnats prova-på-dagar där det har grillats korv, hur det är att dra pulka 
med hunden och nosework. 
Under hösten blev även MH-banan klar och MH-terster kunde åter genomföras på klubben. 
Under året har flertalet av våra medlemmar tävlat med goda resultat i lydnad, bruks, 
rallylydnad och nosework. 
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Vi önskar alla tävlingsaktiva lycka till i fortsättningen och ser också fram emot att fler 
medlemmar inom klubben börjar tävla i de olika grenarna. !
Medlemmar från GTBK har också varit delaktiga i SBK Sörmlandsdistriktet arbete under 
året. !
Även under 2015 kunde det bedrivas inomhusträning i ridhuset under vintersäsongen. !
Under våren kom till styrelsens kännedom att vår nyvalde sekreterare, Lennart Andersson 
insjuknat i cancer. Vi trodde och hoppades på att han snart skulle vara tillbaka men så 
blev det inte. Kerstin Hellman lämnade också sitt uppdrag som suppleant med anledning 
av Lennart Anderssons sjukdom. !
Under hösten så lämnade valberedningens Åsa Sellidj och Caroline Adelsköld sina platser 
till förfogande. Vid ett extra medlemsmöte valdes så Linda Madsen och Eva Björk och den 
tredje platsen i valberedningen blev vakant. Till sammankallande valdes linda Madsen. !
Ett stort TACK till ALLA, ingen nämnd ingen glömd, som bidragit till att verksamheten i 
klubben gått framåt. 

Miljö 
På GTBK har vi en miljöpolicy som ligger till grund för en miljöplan. Klubben fortsätter att 
jobba utifrån den planen. Sopsorteringen har och är ett problem. Vi fortsätter att 
jobba med detta och förhoppningsvis så kommer vi att lösa detta. Det kan inte vara 
så att en eller två ska hålla rent och snyggt efter alla som är aktiva på klubben. 

Stuga/Område (Anders Jensen) 
Under året har som vanligt ett stort arbete lagts ned i att hålla planerna klippta och 
ordnade. Ett stort tack till alla som har gjort en insats och bidragit till detta.   

Några utlägg har hamnat på reparation av utrustning tillhörande stugan. Först fick vi laga 
värmepumpen som fick en felkod (trasig utomhusgivare) och stängde av sig under den kalla 
perioden på året. Under gräsklipparsäsongen fick vi även reparera framvagnen på stora 
gräsklipparen. Det gick bara att svänga åt ena hållet. Nu på hösten har värmepumpen 
börjat strula igen. Det fryser is i utomhusdelen som gör att fläktbladen slår i och det låter 
mycket illa. Detta måste åtgärdas snarast. 

Via Emelie Hedström fick vi tips att anlita en hantverkarskola i Södertälje för att åtgärda 
sådant som behöver åtgärdas på stugan. Skolan skulle kunna hjälpa bedöma vad som är i 
störst behov. Tyvärr tog de andra uppdrag närmare Södertälje. Vi gör nytt försök nästa år. 

I övrigt har det byggts grindar till norra planens inhägnad. Dessutom har vi köpt en 
bensindriven grästrimmer samt köpt och monterat en ny strålkastare på stugans gavel. 
Lampan går på timer och rörelsesensor, men man måste ändå tända inifrån stugan. Detta 
bör åtgärdas av elektriker. 

Mätbara mål 2015: 
•Se till att planer och område runt klubbstugan underhålls. Målet uppfyllt. 
•Måla fasaden. Målet ej uppfyllt. 
•Inspektera vindskivor och byta vid behov. Målet ej uppfyllt. 
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•Byta utomhuslampan som sitter på stugans gavel. Målet uppfyllt.  
•Köpa in bensindriven grästrimmer. Målet uppfyllt. 
•Upprätta avtal vid uthyrning av stuga och plan. Målet ej uppfyllt. 

Kök (Helén Magnusson) 
Köket har varit öppet under tävlingar och vissa andra aktiviteter. Det är fortfarande svårt 
att få folk att stå i köket.  Det har funnits en almanacka i köket där man kunde skriva upp 
sig, responsen har inte varit så stor. 

I våras gjordes en grundlig städning av köket. Frysar frostades ur och kylar rengjordes.  
Viss bakning har skett men dock inte i den utsträckning som skulle behövas.  

En upprättelse har gjorts med Hemköp angående kontot vi har där. Kristin Hagström och 
Helen Magnusson kan inhandla för klubbens räkning, tidigare kunde vilken medlem som 
helst handla på kontot genom en kod. 

Mätbara mål 2015: 
• Hålla köket öppet i så stor utsträckning som möjligt när det är aktiviteter. Målet 

delvis uppfyllt. 
• Sätta upp en kalender med alla aktiviteter där man kan fylla i om man kan tänka 

sig stå i köket. Målet uppfyllt. 

• Ordna en pärm med prislista, köksrutiner (rutiner vid kurs, andra aktiviteter samt 
uthyrning) och klubbstugans städrutiner. Målet ej uppfyllt. 

• Storbak av fikabröd. Målet ej uppfyllt. 

• En stor avfrostning och uppfräschning av kyl och frysar innan vårsäsongen drar 
igång. Målet uppfyllt. 

HUS – Hundägarutbildningssektorn (Linda Madsen & Helén Magnusson) 
Under det gångna året har vi haft följande kurser: 
3 Valpkurser  
1 Valpkurs inriktning Nosework     
3 Allmänlydnadskurser  
Nosework helgkurs 
Kort kurs i spår  
Blandkurs (från valp till vuxen)  
2 Rallylydnadskurs nybörjare   
 En instruktör har även gått L2-utbildning genom studiefrämjandet. 
Under året har vi haft lite olika cirklar, 1 rallylydnadscirkel samt en miljö och social cirkel. 
Vi har även invigt vår nya aktivitetsbana där man även som medlem kunde gå en 
tipspromenad. Medlemmarna fick chans att ta hundborgarmärket. Det fanns även 
instruktörer på plats som kunde visa hur rallylydnad går till. 
Vi har anordnat en prova på dag för våra medlemmar där man fick prova dra pulka med 
hund samt grilla korv. Anordnade även en prova på kväll i Nosework. 

Mätbara mål 2015: 
• 4 valpkurser Målet ej uppfyllt 
• 2 grundkurser Målet ej uppfyllt 
• 2 nybörjarkurser Målet ej uppfyllt 
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• 1 allmänlydnadskurs Målet uppfyllt 
• 2 kortkurser med olika teman Målet uppfyllt 
• 1 medlemsdag Målet uppfyllt 

• 1 fortbildningsdag för instruktörer Målet ej uppfyllt 

• 1 Temakväll för medlemmar Målet uppfyllt 

TÄS- Tävlingssektorn (Catrin Englund) 
Under året har flertalet medlemmar tävlat för GTBK med goda resultat i både lydnad och 
bruks. GTBK anordnade efter ett par års vila ett KM i lydnad.  
Klubbens domare och tävlingsledare har under året deltagit på den årliga 
domarkonferensen. Catrin Englund har påbörjat sin domarutbildning under hösten 2015 
som sörmlandsdistriktet anordnar.  

Klubbens studiecirkel i sök har tränat regelbundet under året. 
Klubbens tävlingssektor anordnade en prova på dag under vintern i drag med pulka efter 
hund som var mycket uppskattad. 
TÄS i samarbete med HUS anordnade organiserade prova på dagar mellan april-juni där 
medlemmarna fick prova på att spåra, träna lydnad, prova på aktivitetsbanan i skogen, 
nosework och köra rallylydnad. TÄS tillsammans med HUS anordnade även en medlemskväll 
där vi invigde aktivitetsbanan och medlemmarna kunde ta årets hundborgarmärke.  
Tävlingssektorn anordnade en kortkurs i uppletande för nybörjare under våren.  

Mätbara mål 2015: 
• Anordna 9 tävlingsdagar i bruks och lydnad. Målet uppfyllt. 

Tävling   Antal startande  

11/4 Appellspår 5  
18/4 Appellsök/Apellspår 11  
20/5 Lydnad 1-3 14   
13/6 Sök alla klasser 12  
14/6 Skydd alla klasser 10  
17/6 Lydnad KM 1-elit 18  
19/8 Lydnad 1-3 17 
26/9 Sök alla klasser 6  
11/10 Lydnad 1-3 11 

Totalt 104 startande ekipage 2015 

Antal starter 2014: 101 starter   
Antal starter 2013: 91 starter !

• Anordna 4 träningsdagar för tävlingsintresserade, två på våren och två på hösten. 
Målet ej uppfyllt. 

• Erbjuda en kurs i spårarbete. Målet uppfyllt. 
Tävlingssektorn anordnade en kortkurs i spår under våren och en kortkurs i spår 
under hösten. 
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• Erbjuda träning inomhus 1ggr/v under vintermånaderna. Målet uppfyllt. 
Medlemmarna i Gnesta-Trosa BK har tränat 1ggr/v i ridhus vid Lötendals gård 
mellan nov och mars. 

RUS – Rasutvecklingssektorn (Elina Viinamäki & Angelica Klavbäck) 
Sektoransvarig – MH ansvarig  
Elina Viinamäki 
Materialansvarig 
Erik af Sillén 

Nuvarande Testledare (1) och figuranter (8):  
Christian Klavbäck  
Patrizia Gatti Lennmark 
Kristine Hagström 
Magnus Blick  
Helén Magnusson  
Elina Viinamäki 
Niklas Englund  
Erik af Sillén  
Eva Andersson  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Det har inte nyutbildats några MH-funktionärer under året. Sörmlandsdistriktet planerar 
att köra en figurantutbildning under vintersäsongen. Vi har då några intresserade 
medlemmar som vill utbilda sig. 

Nya MH-banan besiktades och godkändes 20 september. Efter det har små justeringar på 
banan skett. Vi hade premiär-MH den 24 oktober. Klubben har arrangerat totalt 5 st 
mentalbeskrivningar. MH-banan har ännu inte varit uthyrd. Tyvärr har vi märkt av problem 
med startpistolerna, detta ska åtgärdas innan vårsäsongen drar igång. Den gamla elharen 
som strulade har blivit lagad för ca 700 kr men harbanan behöver fortfarande justeras för 
optimal funktion. 

MH-sektorn vill tacka alla medlemmar, långväga funktionärer och sponsorer som ställt upp 
och hjälpt till under året. Stort TACK! 

Mätbara mål 2015 

• Färdigställa nya MH-banan. Målet uppfyllt 

• Antal planerade MH:n år 2015: 6 stycken. Målet ej uppfyllt 

• Ha minst 2 MH möten. Målet ej uppfyllt 

• Information om MH datum ska sättas upp på anslagstavlorna och på hemsidan. 
Målet ej uppfyllt 

• Utbilda 2 stycken figuranter. Målet ej uppfyllt 

Tjänstehundssektorn – Patrullhund (Kristine Hagström) 
Uppsatta mål för 2015 är inte uppfyllda p.g.a. låg efterfrågan. Samtidigt har det inte 
funnits någon utbildning att tillgå detta år. 
Information om kursstart vår 2016 med inträdesprov under hösten 2015 har blivit uppsatt i 
klubbstugan. 

Agilitysektorn (Emmelie Hedström) 
Under 2015 har det anordnats en Agility träningsgrupp. Intresset var stort och det var 
mellan 8-10 deltagare varje måndag. A-hinder, långhopp och slalom inköpt. 

Mätbara mål för 2015 
• Öka antalet medlemmar aktiva inom agilityträning. Målet uppfyllt. 

Rallylydnad  
Rallylydnadssektorn har haft fem möten under 2015.  
Under året har vi startat två kurser på nybörjarnivå. Under våren hade vi en träningscirkel 
som höll på fram till midsommar. På begäran drogs ytterligare en träningscirkel igång 
under senhösten. Vi har samarbetat med Hölö-Mörkö BK under hela året. 

GTBKs officiella Rallylydnadstävlingar gick traditionsenligt den första helgen i juli.  
Nybörjarklass samt Avancerad klass gick lördagen den 4:e. Söndagen den 5:e såg vi 
Fortsättningsklass samt Mästarklass. Vi använde oss i största möjliga mån av klubbens egna 
utbildade funktionärer. Det blev ett lyckat arrangemang.  Den 10:e oktober arrangerade vi 
en officiell tävling i nybörjarklass. Även detta var ett lyckat arrangemang och vi fick 
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många positiva åsikter.  Ett stort TACK till alla medlemmar som hjälpte till under 
tävlingarna samt alla funktionärer som ställde upp.  

Ingela har tagit sin instruktörsexamen under 2015. Stort grattis! 

Klubbens Rallylydnadsfunktionärer:  
1 Domare  
4 Skrivare  
2 Tävlingssekreterare  
3 Rallylydnads instruktörer 

Mätbara verksamhetsmål 2015: 
• Två träningscirklar ska starta. Målet uppfyllt. 
• En nybörjarkurs och en fortsättningskurs ska starta. Målet delvis uppfyllt. 

• Tre officiella tävlingsdagar ska hållas. Målet uppfyllt. 

• Marknadsföra rallylydnad genom att delta i bland annat uppvisningar samt hålla 
ett prova-på-tillfälle. Målet delvis uppfyllt. 

Ekonomisk redovisning 
Styrelsen för Gnesta-Trosa Brukshundsklubb avger härmed ekonomisk redovisning för 
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.  

Omsättning, resultat och ställning 2015 2014 2013 2012 2011

Intäkter 15824
4

21579
2

20751
4

27481
7 192610

Resultat -1849
3 21674 10050 10494 4260

Eget kapital 14589
5

16438
8

14271
4

13266
4 122170

Kassa, bank och plusgiro 12045
0

14475
3

14856
0 74664 63546

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans disposition står följande 
vinstmedel:

Balanserande vinstmedel från 
föregående år

16438
8

Årets förlust   -1849
3

Krono
r

14589
5

Styrelsen föreslår att i ny räkning 
överförs

14589
5
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!
Beträffande föreningens ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkning samt tilläggsupplysningar. 

Resultaträkning 

Krono
r

14589
5

Intäkter 2015 2014

Medlemsavgifter 18210 26820

Tidning 0 0

Bingolotto och övriga lotter 12275 11872

Hundägarutbildningssektorn 46240 45750

Tävingssektorn 23705 35295

Rallylydnassektorn 22250 18525

MH-sektorn 18890 32521

Agility-sektorn 0 2550

Köket 6639 10177

Bidrag 0 5124

Övriga intäkter 10035 27157

Summa intäkter: 158244 215791

Kostnader 2015 2014

Medlemsavgifter -6799 -6526

Tidning 0 0

Bingolotto och övriga lotter -7218 -5975

Hundägarutbildningssektorn -12280 -14518

Tävlingssektorn -21930 -32084

Rallylydnadssektorn -25670 -13130

MH-sektorn -15542 -18914

Tjänstehundssektorn 0 -170

Agility-sektorn -6800 -7538

Köket -17206 -13478

Stuga/område -27659 -45331

Årsmöte -2330 -4828

Övriga kostnader -32123 -27333
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!
Balansräkning 

Avskrivningar och materiella 
anläggningstillgångar -1180 -4042

Förlust/avyttring inventarier 0 0

Summa kostnader:
-17673

7
-19386

7

Resultat -18493 21924

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader 0 -250

Resultat efter finansiella poster 0 10050

Årets resultat -18493 21674

Not. 2015 2014

Tillgångar
2015123

1
2014123

1

Anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 1 8837 10017

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattekonto 7 7

Förskott kök 3291 1611

Förskott Tjänstehundssektorn 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23174 15160

Summa fordringar:   26472 16778

Tillgångar
201512

31
201412

31

Kassa, bank och plusgiron 120450 144754
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!
Tilläggsupplysningar 
Redovisningsprinciper  
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med god redovisningssed. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planenliga 
avskrivningar baserade på beräknad nyttjandeperiod. Maskiner och inventarier har 
avskrivits enligt plan med 20 % på anskaffningsvärdet. Fastighetsinventarier har avskrivits 
enligt plan med 4 % på anskaffningsvärdet. Hänsyn har tagits till anskaffningstidpunkt. 

Summa omsättningstillgångar: 146922 161532

Summa tillgångar:   155759 171549

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2015 2014

Balanserad vinst 164389 142715

Årets resultat -18493 21674

Summa eget kapital:   145896 164389

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2087 460

Depositionsavgift nycklar 5100 5100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2677 1600

Summa kortfristiga skulder:   9864 7160

Summa eget kapital och skulder: 155760 171549

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga
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Fordringar  
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

!
!
!

Gnesta 10 februari 2016 

!
!

!

Not. 
1  Maskiner och inventarier

2015-12-
31

2014-12-
31

Ingående anskaffningsvärde 25813 25813

Årets inköp 0 0

Avyttring inventarier 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 25813 25813

Ingående avskrivn. enl. plan -15796 -11753

Årets avskrivn. enl. plan -1180 -4043

Årets utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerande avskrivningar 
enl. plan. -16976 -15796

Utgående planenligt restvärde: 8837 10017

Kristine Hagström Christina Eriksson

Ordförande Vice ordförande

Anders Jensen Kristina Strömberg

Kassör
Ledamot/
Miljöansvarig
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Ingela Falk Jensen Helén Magnusson

Ledamot Suppleant

Emelie Hedström

Suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats:  
2016-02-08

Pernilla Lövström Elisabeth Uddenberg

Revisor Revisor


