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Ordförande:  Anki  Lindholm  

Sekreterare:  Marita  Teräs    

  

Övriga  deltagare:  Mats  Ringel,  Kristina  Strömberg,  Kristine  Hagström,  Marianne  Lönnmo,  
Eva  Björk,  Micke  Irevång,  Marie  Eriksson,  Ulrika  Holmberg,  Lena  Gustavsson,  Rolf  Björk,  
Cecilia  Trehn,  Emmelie  Hedström,  Linda  Madsen,  Mina  Teräs  

  

  

1)   Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  medlemmarna  välkomna.  

2)   Ekonomi:  Vi  har  drygt  300  000  kr  på  kontot  och  vi  har  gått  60  000  kr  plus  i  år.  Klubben  har  idag  
214  medlemmar.  

3)   Utbildning:  Målet  för  året  är  satt  till  18  kurser  och  vi  har  hittills  erbjudit  20  kurser.  Nykvarns  
hundhall  ska  bokas  av  Linda  och  vi  betalar  med  kökets  kort.  

4)   Tävling:  3  Nose  Work-‐tävlingar  kvar  i  år.  Brukstävlingsprogrammet  för  nästa  år  är  satt.  4  tävlingar  
är  inplanerade  och  troligen  blir  det  lika  många  Nose  Work-‐tävlingar.  

2020-‐04-‐05  Spår  AKL,  Sök  AKL,  2020-‐05-‐18  Spår  HKL,  Spår  LKL  
2020-‐05-‐25  Spår  HKL,  Spår  LK;  20200603  IGP-‐tävling,  20200613  Sök  EKL,  Sök  HKL,  Sök  LKL,  2020-‐

06-‐14  skydd  

5)   Stuga/område:  Det  ska  sättas  in  nya  dörrar  och  övre  plan  ska  hägnas.  Baksidan  av  huset  ska  
målas.  Vi  kan  inte  inreda  loftet  för  det  finns  regelverk  som  måste  uppfyllas  om  användningen  
ändras.  

6)   Kök:  Linda  och  Helen  är  ansvarig.  Kontakt  dem  för  hjälp  inför  tävling.  Vi  har  försäljningen  för  nästa  
8000  kr.  Korten  är  bra.  

7)   MH/rasutveckling:  Vi  har  två  nya  MH-‐funktionärer.  N  y  bana  ska  göras  pga  av  averkning  och  nya  
regler.  Nästa  år  blir  det  3  prov.  Vi  får  avsätta  någon  dag  för  att  fixa  och  därefter  måste  

8)   Övrigt:  Styrelsen  får  i  uppdrag  att  undersöka  hur  vi  kan  lösa  förvaring  av  hinder  och  annat  
träningsmaterial  på  vad  det  kostar  att  sätta  containrar  på  varje  plan.  Styrelsen  ska  ta  fram  ett  
förslag  på  hur  medlemmar  som  hjälper  till  kan  belönas.  Vi  kommer  att  gå  ut  med  en  fråga  om  det  
finns  medlemmar  som  vill  ha  en  väst  som  det  står  Gnesta-‐Trosa  Bk  på.  För  att  det  ska  bli  ett  bra  
pris  behövs  minst  10  västar.  

9)   Mötet  avslutas  


