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Närvarande
Marie Eriksson, vice ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Rolf Björk, kassör
Michael Irevång
Marita Teräs
Heléne Berzelius
Gudrun Löfgren
Jimmy Madsen Nordin
Frånvarande
Anki Lindholm

1.

Mötet öppnas

Vice ordförande Marie öppnar mötet.
2.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.
3.

Besök av Valberedningen

Punkten utgår då valberedningen inte har möjlighet att närvara vid dagens möte.
4.

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-09-17. Mötet önskar en ändring av
beslutsformuleringen under punkt 8: beslut är inte fattat om anskaffning, endast om
att ta fram ett kostnadsförslag. Med denna ändring kan protokollet läggas till
handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Rolf föredrar balans- och resultatrapporter:

Balansrapport
2020-09-30.pdf

Resultatrapport 1 jan Resultatrapport 1 jan GTBK, Resultatrapport
- 30 sept 2020, Totalt.pdf
- 30 sept 2020, Sektioner.pdf
Utfall 30 SEPTEMBER, PROGNOS 1, 2020, Totalt.pdf

Resultatet per den 30 september är -11 tkr (prognos helår -174 tkr). Flera poster bidrar
till det bättre resultatet - de största positiva posterna är följande:
Summa intäkter +11 tkr, Kostnad funktionärer +9 tkr, Stuga och område +39 tkr,
Förbrukningsinventarier +31 tkr, Utbildning +20 tkr.
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Rapporter sektorer
a. Utbildning
Marita rapporterar: Nya kurser på gång - Valpkurs start i november +
Specialsök coachning start i november.
b. Tävling
Gudrun rapporterar: Nykvarnshallen är bokad för vintersäsongen, tider finns
på Facebook och ska läggas ut på hemsidan/Kalendern (Heléne).
Förberedelser pågår för NW-tävling den 24-25 oktober.
c. Stuga/område
Micke rapporterar: Elektrikern har varit på klubben och utfört installationer
av timer mm. Det saknas fortfarande en timer på nedre plan. Montering av
garaget/förrådet har gått i stå, det finns inte folk som kan hjälpa till. Micke
och Jimmy pratar ihop sig om ett datum när båda kan och skickar ut.
d. Kök
Inget att rapportera.
e. MH/RUS
Det har varit lite strul efter MH:t den 20 oktober, men det verkar vara på gång
att ordna upp sig nu. MH-banan har varit uthyrd ett par dagar också.

7.

Inkommande skrivelser
Fråga om MH:t den 20 oktober – besvarad

Vidarebefordrat till RUS
Utlagt på hemsidan
Meddelande från Stripe – till kassör
Kassör
Ändring av adress till Föreningsregistret – utgående.
Obs – ändra uppgifter efter årsmöte.
Kassör
Medlemsmöte
Faktura – till kassör
Kassör

Reklam
Inbjudan – till styrelsen och sektorer – till hemsidan
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Avräkningsunderlag SBK - till kassör
Kreditnota SBK – till kassör
Beslut SBK – till styrelsen och sektorer för kännedom
Begäran om utträde ur SBK – besvarat av sekr

Fråga om valpkurs – besvarat av HUS
Info från SBK Sörmlandsdistrikt – till styrelsen och
sektorer för kännedom
Info om SBK kongress – till styrelsen och sektorer för
kännedom
Fråga från Hölö Mörkö BK - besvarad

8.

Utgående skrivelser

2020-09-27: Inbjudan till medlemsmöte den 15 oktober

Publicerat på GTBK:s hemsida och FB-grupp

2020-10-01: Information om motioner till årsmötet

”

Tillägg: Mötet beslutar att ett mailutskick ska göras till alla medlemmar med
information om medlemsmöte, träning i Nykvarn, Prova på-aktivitet samt datum för
inlämnande av motioner. Ansvarig: Cecilia
9.

Kostnadsförslag för mulltoa

Micke föredrar utskickat kostnadsförslag. Sammanfattning: frystoalett + latrinkompost
+ material ger en kostnad på ca 20.000 kr. Ny dörr till boden tillkommer.

Bauhaus.docx

Mötet kommer fram till att mulltoa inte är ett bra förslag för klubben, eftersom det inte
fungerar utan värme.
Beslut: Vi bordlägger anskaffningen av toa och sparar underlaget inför
budgetdiskussioner för 2021.
10. Sopkärlet på klubbområdet
Micke rapporterar, efter att ha fått information från Gnesta kommun, att kommunen
tömmer kärlet onsdagar ojämn vecka. Det är kommunens allmänna sopkärl för
området. Vi har inget ansvar för sopkärlet och kan inte heller flytta på det.
Beslut: Vi återkopplar till kommunen att vi tycker att storleken på kärlet är bra och det
gärna kan ändras till brännbart. Ansvarig: Micke
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11. Planfråga
En fråga/synpunkt har kommit in till styrelsen gällande prioritering vid användning och
tillgång till våra planer.
Vi konstaterar att prioriteringsordningen för tillgång och utrymme på planerna är
följande:
1. Tävling
2. Kurs
3. Egen träning
Inbokade aktiviteter finns i Kalendern på hemsidan för den som vill kolla innan man
åker upp på klubben för att träna.
Förslag om att anskaffa ett fårstängsel i plast kommer upp. Tanken med förslaget är att
vid behov använda stängslet som avdelare på planen. Inget beslut tas i frågan.
Beslut: Vi lägger ut ett förtydligande om vad som gäller beträffande planerna på
hemsidan. Ansvarig: Marita.
12. Uppföljning av åtgärdslistan
Vi går igenom och uppdaterar åtgärdslistan, se sista sidan.
13. Övriga frågor
Gudrun tar upp fråga rörande tömning av papperskorg vid övre plan. Papperskorgen är
proppfull - Gudrun har försökt tömma den, men den är för tung. Förslag om att skaffa
en mindre, smidigare modell, kommer upp. Gudrun kollar vad som finns och vad det
kostar.
14. Mötet avslutas
Mötesordföranden avslutar mötet.
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Åtgärdslista – uppdaterad 2020-10-08

Att göra
Stängsel övre plan

Ansvarig sektor
Stuga/område
(Eva)

Beslut
2018-03-08

Status
Ingår i VP 2020. Läggs till 2021.

Montering dörr lillstugan

Stuga/område
(Micke)

2019-10-10

Ingår i VP 2020. OK att anlita
snickare. Kvarstår tills vidare.

Förvaringsbodar på
planerna

Stuga/område
(Micke)

2019-09-18
Plåtgarage till övre plan är inköpt.
(medlemsmöte)
Återstår: Mindre förråd till nedre
plan ska anskaffas efter
sommaren. Förrådet ska vara 4-5
kvm.
Plåtgaraget ska monteras upp i
höst. Se punkt 6c

Toa på klubben

Stuga/område

2020-10-08

Framtaget kostnadsförslag tas till
budget 2021.

Uppfräschning av stugan

Styrelsen

2020-09-17

Nya mattor och dukar (Gudrun).
Klart
Dammsugare (Anki). Klart.
Projektorduk (ev begagnad Gudrun). Finns en som står på
stativ.

Mobilt bredband

Är anskaffat och levererat.

Kattvinden - städning

Gudrun
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