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Deltagare 

Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk 

(kassör), Marita Teräs, Marie Eriksson, Micke Irevång, Heléne Berzelius 

Medlemmar: Kristina Ringel, Lennart Ringel, Mats Ringel, Agneta Cottin, Ingela Falk 

Jensen 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet, som hålls digitalt via Teams, förklaras öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

 

3. Ekonomisk rapport 

Rolf rapporterar om att klubben har en god likviditet. Resultatet för perioden januari-

april uppgår till 8 Tkr. En prognos för helåret är genomförd, med utgångspunkt från 

coronavirusets effekter på verksamheten. Prognosen antar att verksamheten kommer 

att gå ned till ett minimum från andra kvartalet. Likviditeten beräknas minska med 25 

Tkr. En ny prognos kommer att göras vid halvårsskiftet.  

 

4. Rapporter sektorer 

a. Utbildning: Marita rapporterar att trots det dystra läget har klubben haft ett 

antal kurser: två valpkurser, temakurs NW, specialsökskurs, tävlingslydnad, 

lydnadscoaching, kurs inför doftprov samt kommande - viltspår (uppskjuten i 

avvaktan på ytterligare deltagare). Valpkurs planeras i augusti samt ett 

dagläger i sommar. Medlemmarna uppmanas komma med förslag / önskemål 

om kurser. Vissa torsdagar har vi skott-träning, vilka kommer att styras upp 

mera framöver. 

b. Tävling: Alla tävlingar är inställda. Träningstävling och uppletandetävling har 

anordnats för medlemmarna. Alla aktiviteter som arrangeras får ha högst 10 

deltagare och måste hållas utomhus. 

c. Stuga/område: Micke rapporterar om att man har haft en städ-/fixardag med 

MH-tema. Stor del av soporna vid containern är bortkörda och den nya MH-

banan är påbörjad. En hel del återstår att göra på banan, tas på nästa fixardag 

16 maj. 

d. Kök: Inget att rapportera. 

e. MH: Se stuga/område 
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f. Rally: Ingela rapporterar om att en regelrevidering för Rally är på gång. Nya 

skyltar är inköpta och märkta med klubbens namn. Kurs i Rally planeras 

framåt hösten. 

 

5. Information från styrelsen 

Anki informerar om följande: 

 SKKs centralstyrelse har idag tagit nya beslut om vilken klubbverksamhet som 

kommer att få genomföras efter 31 maj. Se SKKs hemsida, länk. Förtydligande 

om vad som gäller beträffande SBKs verksamhet är att vänta. 

 På medlemsmötet i höstas fick styrelsen i uppdrag att se över arvodering för 

medlemmar som ofta hjälper till i klubben. Kontentan av översynen blev ett 

beslut om att hålla en funkisfest där alla som har hjälpt till under året bjuds in. 

Tyvärr har Coronaläget satt käppar i hjulet för att gå vidare med datum för 

festen, men inbjudan kommer så snart det är möjligt.  

Funkisfesten får ett positivt mottagande av mötesdeltagarna. Då inga övriga 

synpunkter framkommer kan styrelsen därmed sätta check för detta uppdrag. 

 Marita förtydligar vad som gäller beträffande arvodering för instruktörer. 

Beskrivning finns på hemsidan (Om oss/Dokument), länk till dokumentet. 

 Marie informerar om att arbete pågår för att ordna en föreläsning för 

medlemmarna. Synpunkter/förslag på föreläsare mottas tacksamt. Förslag på 

Lars Gyllensten (föreläser om mentalitet och beteende) lämnas, vilket Marie tar 

med sig.  

 

6. Övriga frågor 

Ingela nämner att hon funderar på att dra igång rallyträning igen. Marita påminner då 

om att anmäla alla träningsgrupper som studiecirklar till Studiefrämjandet. 

Inga övriga frågor tas upp från deltagarna. 

 

7. Mötet avslutas 

Anki tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/
http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2020/03/Villkor-och-ersa%CC%88ttning-instrukto%CC%88rer-GTBK-2020-2.pdf

