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Närvarande: 

 Anki Lindholm, vice ordförande Annika Woxberg Blick, kassör 

Marita Teräs, sekreterare  Helen Magnusson, ledamot 

Rolf Björk, suppleant 

 
Frånvarande: 
Thomas Lind, ordförande  Ulrika Holmberg, ledamot 
Cecilia Trehn, ledamot   Eva Björk, suppleant 

 

1. Mötet öppnas 
Vice ordförande Anki Lindholm 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. Marknadsföring 
Vi ska vara med på Gnestadagen under frivilliga försvarsorganisationers flagg med 
anledning av att det är Beredskapsvecka då. Marita och eventuellt Anki kan. Vi 
hoppas kunna engagera fler. 

 

5. GDPR 
Det ska fram en text på webben. Vi måste få in frågor i Simple Sign-up och formulär 
vid NW-tävling. Sedan måste vi skriva avtal med ett antal organisationer och skapa ett 
register över våra register. Marita skriver ihop ett nytt utkast. 
 

6. SM 2019 
Ingen ny information. 
 

7. Medlemsmöte 30 maj 
Medlemsmötet är anmält till SBK eftersom det är SBKs officiella födelsedag. Kallelse 
har gått ut. 
 

8. Ekonomisk rapport 
Det har inte hänt så mycket. Diskussion om att Swish kostar 2 kr per överföring. 
Kanske nödvändigt att kompensera genom att höja priserna i köket. Helen pratar med 
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Kök. Vi har köpt ett nytt kylskåp 4490 kr och två nya kaffebryggare. Se bifogad 
ekonomisk rapport. 
 

9.  Rapporter sektorer 
Utbildning: Fortfarande väldigt få anmälda och kurser ställs in. Kurserna är 
rabatterade nu, så det är inte priset som är problemet. Kanske börja med 
valpaktivering drop-in. Beslut om att Ulrika Holmberg och Maria Holm får gå 
grundmodulen. Kanske ungdomskurs i Nose Work i sommar. Valp- och unghundskurs 
arrangeras av Marita Teräs i augusti. 
Tävling: Det behövs funktionärer till de tävlingar som vi arrangerar. 
Nose Work/specialsök: Klubben har fått 6 nya instruktörer i Specialsök och har nu 
även 5 nya SNWK-certifierade instruktörer i Nose Work. Nu ska de ha sina 
examinationskurser och i skrivande stund har de flesta bokat upp sig på detta. De får 
välja själva om de vill ha NW eller Specialsök. 
Maria Gabrielsson kommer under hösten ha en vidareutvecklingsdag i NW där vi 
kommer att titta mer på fordonssök, utomhussök och tävlingsgrenen NW. Datum 
kommer senare. 
Vår tävling den 1/5 gick bra. Lite körigt på parkeringen ett tag men det ordnade till 
sig. Gick snabbt med att ha fyra domare och tidsplanen var väl tilltagen och vi hade 
även en TL-praktikant, Lena Östman, som skötte sitt jobb galant. 
Doftprov har också genomförts. 
Under sommaren har vi tävling både i juli och augusti så det är väldigt viktigt att 
karensens sköts bra och noga. Info kommer att gå ut. Vill starta en fb grupp för oss 
alla som håller på med NW/SpSö där vi snabbt kan sprida denna info. 
Maritas jordbana är bra men pratat med Thomas och Eva om att sätt i pinnar i hålen 
så att ingen trampar ner i hålen och stukar fötterna. Eva skulle åtgärda detta. 
Alternativ är annars lock som gräsklipparen klarar av att köra över. 
Thomas har delat ut burkar till oss alla nu men fattas några så vi beställer några 
ytterligare. Vi måste vara väldigt noga med att städa bort alla gömmor oavsett om det 
är kong eller hydrolat. Inget får lämnas kvar. 
De beställda kartongerna kommer troligen inte förrän i augusti. 
Stuga/område: Möte med kommunen har ägt rum. Målarfärg ska vi få från 
kommunen. Skadan på grunden och taket ska fackman titta på. 
Kök: Ingen rapport. 
MH: Det kommer att ordnas en uppdateringsdag för våra figuranter. 
 

10.  Inkommande skrivelser 
Ansökning utställning 2020 
Födelsedagstal SBKs förbundsordförande 
Kontaktuppgifter frivilligorganisationer Gnesta kommun 
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Inbjudan grundmodul, SBK Sörmland 
Inbjudan beredskapsveckan Gnesta kommun (Gnestadagen) 
Reklam Prima Hundpool 
Inbjudan rapportdag 6 juni på Strängnäs BK 
Dagordning medlemsmöte, SBK Sörmland 
Inbjudan möte rallylydnad, SBK Sörmland 
Webbinarium GDPR, SKK 
SBK info nr3 
 

11. Utgående skrivelser 
Inbjudan medlemsmöte. 
 

12.  Avstämning verksamhetsplan/åtgärdslista och ansvarsfördelning 
Vi har fått information från Studiefrämjandets årsmöte, som ingen av oss hade 
möjlighet att delta. Anki har hört sig för om GDPR och upprättat en kontaktlista. 
 

13. Övriga frågor och rapporter 
Utbildningsenkät ska skickas ut till medlemmarna. 
 

14. Mötet avslutas 
Anki 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 

4. Överlämning medlemsregistrering, Marita och Rolf 

5. Funktionsadresser mer nödvändigt pga GDPR, Ulrika/Marita 

6. Utskick medlemsenkät om kurser, Marita 

7. Text GDPR webb, Marita/Anki 

8. Gnestadagen under beredskapsveckan, Marita 


	Åtgärdslista

