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Närvarande: 

Thomas Lind, ordförande  Anki Lindholm, vice ordförande 

Marita Teräs, sekreterare  Annika Woxberg Blick, kassör 

Cecilia Trehn, ledamot  Ulrika Holmberg, ledamot 

Rolf Björk, suppleant   
 
Frånvarande: 
Helen Magnusson, ledamot  Eva Björk, suppleant 

 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Thomas Lind öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har godkänt via mejl och läggs till handlingarna. 
 

4. Avstämning verksamhetsplan/åtgärdslista och ansvarsfördelning 
Det mesta i verksamhetsplanen ligger på sektorerna, men några större saker finns 
under åtgärdslistan. Beslut om att vi ska sätta upp ett fårstängsel istället för el pga av 
mindre risker för hundar och mindre underhåll. Kostnadsskillnaden är marginell. Rolf 
och Marita träffas för en överlämning om hur man registrerar medlemmar. 
Marknadsföring sköts idag i stor utsträckning av Anki. Beslut om att införa en stående 
punkt om medlemsrekrytering i dagordningen. Ulrika tar huvudansvaret för webben. 
I framtiden fixar vi funktionsadresser. Marita ger Ulrika inloggningsuppgifter. 
Beslut om att VU består av ordförande, kassör och sekreterare. 
 

5. GDPR 
I och med den nya lagstiftningen har klubben ett utökat ansvar när det gäller 
personuppgifter. Anki mejlar Studiefrämjandet och ber om hjälp. Viktigt att inte 
lämna ut personuppgifter i SBK-medlem till utomstående. 
 

6. 100-års jubileum 
Den 13 maj arrangerar vi Hundens dag med tipspromenad, hundkörkort, prova på 
Nose Work. Vi marknadsför kurser och medlemskap under dagen. Klubben bjuder på 
tårta. Vi får apporten från Botkyrka BK och lämna till Hölö-Mörkö BK. Thomas frågar 
Jenny om hon kan tänka sig att fotografera. 
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7. SM 2019 
Information gick ut på distriktets årsmöte. Gnesta- Trosa BK har ställt sig bakom och 
Ulrika är klubbens kontaktperson. Distriktet kan emellertid inte arrangera SM i 
mondioring och är det ett krav, så kan inte distriktet arrangera SM. Gnesta-Trosa BK 
har ett önskemål om att ansvara för uppletande. 
 

8. Medlemsmöten 
På medlemsmötet den 19 april kl. 18 visar Thomas narkotikasök med Lana, höstens 
medlemsmöte hålls den 23 september kl.15. 
 

9. Ekonomisk rapport 
Gnesta-Trosa BK är nu registrerad som ideell förening hos Payson istället för som 
privatperson. Det har betalats ut förskott om vardera 1500 kr till klubbens 
köksansvarig. Doftprov och tävlingar i Nose Work ger mycket intäkter. 185 500 kr har 
vi i kassan. Se bilaga för redovisning. 
 

10. Rapporter sektorer 
Utbildning: Just nu lite tungt eftersom vi varit tvungen att ställa in 4 kurser. 
Tävling: Vi planerar en dag för tävlingsekipage i maj för de som hjälper till. Ev. tvingas 
vi flytta vår appelltävling i april. 
Nose Work/specialsök: Instruktörsutbildning i Nose Work och specialsök pågår. 
Examination NW 5/5 och specialsök 6/5. Böcker inköpta till instruktörsutbildning och 
försäljning. Faktura till Studiefrämjandet ska skrivas. Tänker att vi ska lägga ut på vår 
hemsida att vi säljer dessa böcker. Thomas har fixat så urvalsbanorna nu bor i skåpet 
under TV:n. Alla måste ta ansvar och städa efter sig och inga rester får lämnas och vi 
diskar använda behållare efter oss. Likaså ska SAMTLIGA gömmor eller laddningar tas 
bort och råkar någon gömma smita meddelar vi detta till varandra via 
whiteboardtavlan. Har tankar på om vi ska ha en nosgrupp via fb el Messenger för att 
sprida info till alla på klubben som håller på med NW/specialsök. Obs….karens för 
NW råder nu på övervåning i stugan och i lilla stugan inför tävling. Funktionärer sökes 
till tidtagning till tävling den 18/3. Förslag om särskild tavla för Nose Work/specialsök 
där viktig info ska samlas om karens eller ev. tappade laddningar. Sektorn får se till att 
informationen når de berörda. Beslut om att ytterligare ett antal burkar ska köpas in 
till klubben och 4 burkar var till alla som håller på med NW/specialsök. 
Stuga/område: Möte med kommunen bokat. 

Kök: Ingen rapport. 

11. Inkommande skrivelser 
- Deklaration, Skatteverket 
-Skattebeslut, Skatteverket 



Sida 3  Styrelsemöte nr2                                             8 mars 2018 
   

 

      
   

 

c/o Teräs 
Näckrosgränd 2 
646 34 Gnesta 
info@gnesta-trosa-bk.se 

www.gnesta-trosa-bk.se 
info@gnesta-trosa-bk.se 

 

- Beslut att Gnesta-Trosa BK är registrerad som ideell förening, Payson 
- Sörmlandsdistriktet arrangerar SM 2019, SBK Sörmland 
- Inbjudan Årsmöte, Studiefrämjandet i Sörmland 
- Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare, SKK 
- Inbjudan kurser Anna Larsson, Flens BK 
- Årsmöteshandlingar, SBK Sörmland 
- Kallelse extra årsmöte, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS 
Stockholms län) 
- SBK info nr 1, SBK 
- Uppdatering figuranter, Mental  
 

12. Utgående skrivelser 
- Påminnelse årsmöte 
- Registrering ideell förening Payson. 
 

13. Övriga frågor och rapporter 
Marita har uppdaterat förtroendevalda och medlemsavgifter i Medlem online. Beslut 
att återbetala medlemsavgift vid önskemål om kurs bli inställd. Thomas kollar om 
Helen eller Eva kan åka på Studiefrämjandets årsmöte. Anki åker till ett centralt möte 
för att representera distriktets HUS, samt åker på SBKs kongress. Thomas vill ha lista 
på kontaktpersoner att sätta upp. Marita tar fram. 
 

14. Mötet avslutas 
Thomas avslutar mötet. 

 

Åtgärdslista 
1. Kostnadsförslag tunnel och sandsäckar, Marita 

2. Kontakter kommunen om vårt avtal och klubbstugans skick, Thomas och Eva 

3. Stängsel övre plan, Eva och Cecilia 

4. Överlämning medlemsregistrering, Marita och Rolf 

5. Funktionsadresser, Ulrika 

6. Representation Studiefrämjandet, Thomas 

7. Studiefrämjandets stöd när det gäller GDPR, Anki 

8. Lista kontaktpersoner, Marita 


	Åtgärdslista

