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Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängden. 
3. Val av mötesordförande. 
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt  
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning och 
c. revisionsberättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. verksamhetsplan och mål, 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår, 
c. medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår,  

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
15. Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter 
17. Val av valberedning 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
19. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
20. Mötets avslutande 
 
 

”Väcks vid 
årsmötet förslag 
som inte finns 
medtaget på 
dagordningen 
kan, om årsmötet 
så beslutar, 
ärendet tas upp 
till diskussion men 
inte till beslut.” 
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Verksamhetsberättelse 
Gnesta-Trosa BKs styrelsen har under 2017 varit sammansatt av följande personer: 

1. Ulrika Holmberg, ordförande 
2. Eva Björk, vice ordförande 
3. Marita Teräs, sekreterare 
4. Annika Woxberg Blick, kassör 
5. Helen Magnusson, ledamot 
6. Hans Alfredsson, ledamot 
7. Sara Hjälm, ledamot 

 
8. Cecilia Trehn, suppleant 
9. Linda Madsén Nordin, suppleant 

Styrelsen har sammanträtt tolv gånger. Därutöver har två medlemsmöten genomförts. 
Övriga förtroendeuppdrag redovisas nedan. 

Revisorer 
1. Catrin Englund 
2. Pernilla Lövström 

Valberedning 
1. Maria Gabrielsson 
2. Thomas Lind 
3. Patrizia Gatti 

Sektorsansvar 
1. Linda Madsén Nordin, Hundägarutbildning 
2. Catrin Englund, Tävling & Rasutveckling 
3. Eva Björk, Stuga & område 
4. Helen Magnusson, Kök 
5. Maria Gabrielsson, Nose Work 
6. Vakant, Tjänstehund 
7. Vakant, Rallylydnad 
8. Vakant, Agility 



Sida 03  Verksamhetsberättelse 
   

 

Styrelsens rapport 
GTBK har bedrivit kursverksamhet, mentalbeskrivningar och tävlingar i lydnad, bruks och Nose 
Work. Klubben har under 2017 skickat en instruktör på utbildning att bli lärare i Nose Work och 
specialsök, samt dessutom fått ytterligare en medlem som fått utbildningen betalad av en 
annan SBK-klubb. En person har gått SBKs grundmodul och är nu under utbildning för att bli 
instruktör i allmänlydnad. Sex personer går klubbens utbildning för att bli instruktörer i 
specialsök och Nose Work. 

Under året har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fokuserat för att öka 
medlemsantalet. Hans Alfredsson har varit sammankallande. En av de viktiga slutsatserna från 
gruppens arbete är vikten av att vi satsar på att erbjuda bra kurser, som planeras i god tid och 
kan marknadsföras samlat inför höst och vår. Om klubben saknar egna instruktörer för 
efterfrågade kurser har ett principbeslut tagits om att anlita instruktörer från andra SBK-
klubbar. I marknadsföringssyfte har en klubben numera också en facebook-sida vid sidan av 
den Facebook-grupp där vi kommunicerar med medlemmar. 

I väntan på bättre administrativt stöd från SBKs kansli när det gäller kurser och 
medlemsinträden har styrelsen valt att börja använda Simple Sign Up. Plattformen hanterar 
betalningar och gör det möjligt att få listor på samtliga anmäldas uppgifter. 

Styrelsen har också svarat på SKKs organisationsutredning, samt lagt fram två motioner i 
distriktet om bättre stöd från SBKs kansli när det gäller medlemsinträden och 
kursadministration. 

 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet har under 2017 åter vänt uppåt och ökat från162 medlemmar till 173 vid 
årskiftet. Medlemsfördelningen redovisas nedan. 

 Ordinarie medlem 159 
 Familjemedlem 7 
 Hedersmedlem 3 
 Sveriges Hundungdom (ungdomsmedlem) 4 

 



Sida 04  Verksamhetsberättelse 
   

 

Miljö 
Klubben har under året fortsatt arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vid 
inköp väljs om det är möjligt miljövänliga alternativ och saker vi inte längre behöver återvinns. 
Kommunikationen med medlemmarna sker idag uteslutande digitalt, 

 

Hundägarutbildning 
Under det gånga året har följande kurser arrangerats: 

• 3 valpkurser varav en är riktad mot tävling 
• 1 fortsättningskurs 
• 1 viltspår kurs  
• 1 helgkurs i agility, där klubben hyrde in en utomstående instruktör 
• 1 helgkurs lydnad och sök i första hand för medlemmar men även utomstående till 

mindre kostnad. 2 inhyrda instruktörer. 
• 1 medlem har påbörjat sin utbildning för att bli allmänlydnadsinstruktör genom 

studiefrämjandet. 

Uppfyllnad av verksamhetsmålen för 2017 
• Införa ett system för att avlöna instruktörer: Har haft ett förslag som avslogs pga att 

det i dagsläget ej ansågs ekonomiskt hållbart. 
• 2 allmänlydnadskurser: Delvis genomfört. 
• 4 valpkurser: Genomfört till stor del. 
• Kortkurs spår: Skulle ha genomförts men pga misskommunikation mellan 

instruktör och webbansvarig kom den ej ut i tid 
• 1 viltspårkurs: Genomfört. 
• 1 utbildning för nyblivna hundägare: Inbjudan gick ut men inga anmälningar inkom. 
• Fortsättningsutbildning hundens anatomi: Ej genomfört då vi inte kunde fastställa 

nytt datum med utbildaren. 
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Tävling & Rasutveckling 
Tävlingssektorn har anordnat 6 tävlingsdagar i bruks och lydnad (mål uppfyllt) 

Tävling                                           Antal startande 
Appellspår/sök 13 

Spår lägre/högre  8 
Sök alla klasser  7 

Skydd alla klasser  7 
Lydnad KM startklass-klass 3 20 

Lydnad startklass-klass 2  25 
Totalt 80 

 Antal starter 2013: 91 starter 
 Antal starter 2014: 101 starter 
 Antal starter 2015: 104 starter 
 Antal starter 2016: 98 starter 

Tävlingssektorn anordnade en dag med instruktörer för tävlingsekipage i brukslydnad och 
lydnadsklass (mål uppfyllt). 

Tävlingssektorn har anordnat en appellkurs under hösten som kommer pågå under vintern 
2017/2018 (mål uppfyllt). 

Utöver de mål som slogs fast i verksamhetsplanen för 2017 rapporterar sektorn följande 
aktiviteter: 

• Medlemmarna har erbjudits inomhusträning under vintermånaderna. 
• Klubbens studiecirkel i sök har tränat regelbundet under året. 
• Under året har flertalet medlemmar tävlat för GTBK med goda resultat i både lydnad 

och bruks. 
• Klubben anordnade KM i lydnad där Linda Madsen och Åke vann lilla lydnads KM. 
• Klubbens domare har under året deltagit på den årliga domarkonferensen. 
• A-domare och A-tävlingsledare deltog under våren på skyddsregeldag som 

anordnades av distriktet. 
• Cecilia Trehn går under hösten/vintern 2017/2018 en utbildning till tävlingssekreterare. 
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Stuga & område 
Vi har haft ett lugnt år. Gräsklippning är gjord under säsongen. Vi hade en kväll där det 
rensades massa skräp, som kördes till återvinningen. 

Uppfyllnad av verksamhetsmålen för 2017 
• Se till att stuga och planer underhålls: Planerna har hållits i bra skick. 
• Bygga prispall: Ej genomfört. 
• Bygga plank: Ej genomfört. 
• Ordna två städdagar: Delvis genomfört. 
• Ordna en medlemsdag: Ej genomfört. 

 

Kök 
Köket har varit öppet under aktiviteter och tävlingar under året. Det har fungerat bra att ordna 
bemanning till köket under dessa tillfällen. Vi har lagt ner mycket tid på att baka fikabröd till 
försäljning och på så sätt kunnat minska inköpen.  

Det har inhandlats en ny begagnad mikro. 

Linda och Helen har hjälpts åt att handlat till köket och det har fungerat bra.  

Uppfyllnad av verksamhetsmålen för 2017 
• Att hålla köket bemannat alla aktiviteter som sker på klubben: Genomfört.  
• Att sätta upp en lista på alla aktiviteter där man skriver upp om man kan hjälpa till i 

köket: Ej genomfört men önskvärt till kommande år. 
• Ordna en pärm med prislista där det även ska finnas rutiner i hur köket fungerar: Ej 

genomfört men önskvärt till kommande år. 
• Storbak och storkok som kan finnas till försäljning: Genomfört. 
• Bättre planering vad gällande inköp av varor till klubben (storhandling): Delvis 

genomfört. 
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Nose Work / Specialsök 
Sektorn har mer än väl uppfyllt sina mål om att arrangera 4 kurser, 2 tävlingar och 2 doftprov. 
Under året har sektorn utvidgats för att även omfatta specialsök och därmed också bytt namn. 

Följande aktiviteter har genomförts: 
• 2 nybörjarkurser 
• 2 fortsättningskurser 
• 1 tävlingskurs 
• 2 doftprov 
• 1 stor TSM NW1 – tävling i samtliga moment den 1/1 med ca 50 startande 
• 1 NW2 TSM 
• 3 NW1 TSM, kvällstävlingar 
• 1 träningsdag för de som har hjälp till på våra NW-tävlingar på Strängnäs BK. 
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Balansberättelse 
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Resultatsberättelse 
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Verksamhetsplan med mål 
Klubben kommer att under året fokusera på att uppmuntra engagemanget bland klubbens 
medlemmar och öka medlemsantalet. HUS-sektorn är den centrala sektorn för detta, eftersom 
kurser och aktiviteter ofta är det som drar medlemmar till klubben och motiverar till 
medlemskap.  

Det är med den anledning av att kursverksamheten är klubbens nav som styrelsen valt att 
lägga fram en verksamhetsplan och budget som utgår från att de instruktörer som anlitas 
kommer att få ersättning. Klubben kommer under 2018 ha en HUS-ansvarig som är villig att ta 
på sig arbetet med att sjösätta detta och har flera års erfarenhet av att vara ansvarig för att 
administrera kursverksamhet med instruktörer som arvoderas alternativt är företagare och 
fakturerar klubben.Studiefrämjandet kan också ge administrativt stöd och ta på sig 
arbetsgivaransvaret. 

Verksamhetsmål 
• Fler aktiva medlemmar 
• Fler medlemmar 
• En aktiv Rasutvecklingssektor 

 

Miljö 
Klubben kommer att fortsätta arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan, men 
miljöplanen är numera integrerad i klubbens verksamhetsplan. 

Verksamhetsmål 
• Vid inköp väljs om det är ekonomiskt försvarbart miljövänliga alternativ, 
• Vi ska återvinna så stor andel av vårt avfall som möjligt. 
• Kommunikationen med medlemmar och andra ska vara digital när det är möjligt. 
• Vi ska uppmuntra samåkning när flera bilar inte är nödvändiga för att transportera 

hundar. 
 

Stuga och område 
Sektorn är ansvarig för klubbstugan och planer. 
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Verksamhetsmål 
• En fixardag ska arrangeras. 
• Gräsklippning och röjning ska göras. 
• Uppföra staket runt övre plan som skydd mot vildsvin. 

Att tillsammans med styrelsen fortsätta dialogen med kommunen om det muntliga avtalet om 
att kommunen kan stå för materialkostnader för nödvändigt underhåll av klubbstugan. 
 

Kök 
Sektorn är ansvarig för klubbens servering. Under 2018 har klubben två nya ansvariga, Maria 
Holm och Lena Thunholm. Som ett komplement till de Hemköpskorten som finns idag, kommer 
det att ordnas med ICA-kort som tillhandahålls av sektorsansvariga. Hemköpskorten kommer 
att behållas av Linda Madsen Nordin och Helen Magnusson som tidigare köksansvariga för att 
kunna vara behjälpliga till att handla till aktiviteter/tävlingar på klubben. 

Verksamhetsmål 
• Att hålla köket bemannat under klubbens aktiviteter och tävlingar 
• Att storhandla inför försäljning 
• Att inhandla nya termosar 

 

Hundägarutbildning 
HUS främsta uppgift är att utbilda hundägare och deras hundar enligt de ramar som ges från 
SBK centralt, dock med vissa lokala anpassningar. Klubben har under 2018 en ny HUS-
ansvarig, Anki Lindholm. 

Verksamhetsmål 
• Erbjuda minst 14 kurser till våra medlemmar enligt följande planering 

 Valpkurser  4 st 
 Allmänlydnad 4 st 
 Agility  1 st 
 Draghund   1 st 
 Personspår  2 st 
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 Lydnad, startklass  1 st 
 Lydnad/Sök (helg) 1 st 

• Översyn av kurspriserna 
• Tillämpa och utveckla rutiner för att använda Simple Sign-Up som boknings- och 

betalningssystem för kurser. 
• Sträva efter att ha fler aktiva instruktörer, för att kunna erbjuda fler kurser jämfört 

med förra året.  Saknas egna aktiva instruktörer, överväga behovet av SBK 
avtalsinstruktörer. 

• Ta fram förslag  på att arvodera våra egna aktiva instruktörer. 
• Bjuda in till 4 st instruktörsmöten under 2018. 
• Se över behovet av återväxten av instruktör/er samt erbjuda lämpliga personer att 

gå som  hjälpinstruktör. 
• Erbjuda lämplig hjälpinstruktör att gå utbildningen SBK Grundmodul, tidigast under 

hösten 2018. 
• Arrangera Jubileumsapporten den 13 maj med anledning av att SBK fyller 100 år.  

HUS-ansvarig är sammankallande för en arbetsgrupp som planerar ett öppet hus 
och hur överlämnadet av Jubileumsapporten till nästa klubb ska gå till.  
 

Tävling 
Tävlingssektorns främsta uppgift är att anordna tävlingar i bruks och lydnad. Sektorn 
arrangerar också kurser och träningstillfällen för klubbens tävlingsekipage. 

Verksamhetsmål 
• Öka intresset för tävlingsverksamheten och få fler tävlande ekipage genom att anordna 

träningsdagar och bedriva kursverksamhet inom tävlingsområdet.  
• En träningsdag med instruktör kommer att erbjudas de ekipage som tävlar för klubben.  
• Vår ambition är att studiecirkeln i sök ska fortsätta med sina träningar.  
• Vi har även ambition att fortsätta med inomhusträning i ridhus under vintermånaderna. 
• Anordna DM i skydd och sök. 
• Anordna 4 tävlingar i bruks och lydnad. 
• Anordna en träningsdag för tävlingsekipage med instruktör.  
• Anordna en tävlingsinriktad kurs. 
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Nose Work och Specialsök 
Sektorn är ansvarig för kurser, utbildning av instruktörer, doftprov och tävlingar i Nose Work 
och specialsök.  

Verksamhetsmål 
• Arrangera flera tävlingar. Vårens 4 tävlingar är redan inlagda i SNWKs 

tävlingskalender. Både större tävlingar och kvällstävlingar planeras. 
• Anordna doftprov 
• Anordna kurser i både Nose Work och Specialsök 
• Minst en instruktörsutbildning in specialsök och Nose Work kommer att genomföras 

under 2018. 
• Arrangera Clear Round i specialsök – röd kong. 
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Rambudget 2018 
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Förslag medlemsavgifter 2019 
Styrelsen föreslår att lokalklubbsavgiften för ordinarie medlem, familjemedlem och 
utlandsmedlem höjs till 170 kr 2019. 
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Valberedningens förslag 
 
Ordförande 1 år   Thomas Lind  1 år nyval 
Vice ordf.  2 år   Anki Lindholm  2 år nyval 
Kassör 2 år   Annika Woxberg Blick 2 år omval (1 år) 
Sekreterare    Marita Teräs  1 år kvar 
Ledamot   Helen Magnusson  1 år kvar 
Ledamot 2 år   Cecilia Trehn  1 år fyllnadsval 
Ledamot    Ulrika Holmberg  2 år nyval 
Suppleant 2 år   Rolf Björk  2 år nyval 
Suppleant   Eva Björk  1 år fyllnadsval 
 
Revisor 1 år   Catrin Englund 
Revisor 1 år   Pernilla Lövström 
Revisorsupp 1 år  Mia Eriksson 
Revisorsupp 1 år  Carina Andersson 
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Kontaktuppgifter 
Gnesta-Trosa BK 
c/o Teräs 
Näckrosgränd 2 
646 34 Gnesta 
info@gnesta-trosa-bk.se 
 
https://www.gnesta-trosa-bk.se 
https://www.facebook.com/GnestaTrosaBK/ 
https://www.facebook.com/groups/228575245658/?source_id=108623069814699 
 
 
 

 

https://www.gnesta-trosa-bk.se/
https://www.facebook.com/GnestaTrosaBK/
https://www.facebook.com/groups/228575245658/?source_id=108623069814699
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