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1. Mötet öppnas 

Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

3. Föregående protokoll 

Information om att beslutet att sätta upp stängsel på övre plan kommer 
genomföras efter sommaren. Det blir ett fårstängsel och inte elstängsel. 
Ingen av medlemmarna har något att invända mot föregående protokoll. 

4. Marknadsföring 

Klubbens sekreterare Marita Teräs informerar om att klubbinformation 
går ut på webben, mejl och klubbens facebooksida. Hjälp att 
marknadsföra våra aktiviteter uppskattas. Dela gärna på facebook. 

5. GDPR 

Information om hur klubben hanterar personuppgifter finns på webben. 
Medlemmar har vi avtal med i och med att de går med i klubben. När 
det gäller tävlande krävs särskilt godkännande. Klubben delar inte 
medlemmarnas uppgifter med aktörer som vi inte samarbetar med. I 
dagsläget vår centralorganisation Svenska Brukshundsklubben, 
Studiefrämjande och Svenska Noseworkklubben. 

6. SM 2019 

Ulrika Holmberg är klubbens kontaktperson i Sörmlandsdistriktet. 
Gnesta-Trosa BK är ansvarig för uppletande. Sista helgen i augusti. Ulrika 
Holmberg och Catrin Englund är också webbansvariga och Marita Teräs 
är pressansvarig. 

7. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är god. Vi har planer på investering i hus och staket. För mer 
information se senaste styrelseprotokollet på klubbens webb. 
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8. Rapporter sektorer 

a. Utbildning: Vi har gott om instruktörer 

b. Tävling: 
Vi har haft en träningsdag för tävlingsekipage. Vi har DM i sök och skydd. 
Sedan lydnads KM innan sommaren. Nästa års tävlingar under planering. 

c. Nose Work/specialsök:  
Många nya instruktörer och kurser. Stort tryck på tävlingar. Drar in mycket 
pengar till klubben.  

d. Stuga/område: 
Det ska upp fårstängsel. Kommer upp under en arbetsdag under hösten. 
Då kanske vi tar städdag samtidigt. Kommunen kommer att bekosta färg. 
Bra dialog med kommunen för tillfälle. Beslut om att köpa in en röjsåg. 

e. Kök: 
Nytt kylskåp är inköpt. Det fungerar bra. 

f. MH 
Vi hyr ut vår fina bana. Vi ska uppdatera figuranter och vi behöver också 
nya figuranter, så utbildning nästa steg. BHP arrangeras inte av klubben. 

9. Övriga frågor och rapporter 

Vår motion till SBK:s kongress om förenklad medlemsregistrering fick 
bifall. En medlem frågar om att bygga en läktare. Det är inte aktuellt i 
nuläget. Ett förslag om att köpa in grus för en gång från stugan till 
parkeringen kommer styrelsen att undersöka närmare när det gäller 
kostnader. 

10. Mötet avslutas 

Ordförande Thomas Lind avslutar mötet. 


