Protokoll styrelsemöte

17 september 2020

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

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-08-12 läggs till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Rolf föredrar utskickade balans- och resultatrapporter per den 31 augusti.
Ekonomin ligger i linje med den reviderade budget som styrelsen tog fram under
våren.

Balansrapport
20-08-31.pdf

GTBK Resultatrapport
20-08-31 Totalt.pdf

GTBK Resultatrapport
20-08-31 Sektioner.pdf

GTBK, Resultatrapport
Utfall 31 AUG, PROGNOS 1, 2020, SEKTIONER,.pdf

Rolf har haft kontakt med Stripe och har fått klartecken om att våra uppgifter ser
ok ut. Rolf ser till att tävlingsansvarig får inloggningsuppgifter till Stripe.
5.

Rapporter sektorer
a. Utbildning: Marita rapporterar om att flera nya kurser har startat sedan
föregående möte: Rallylydnad, NoseWork grund/fortsättning och Valpkurs.
Den sistnämnda körs ihop med Hölö Mörkö.
Tipspromenaden under Hundens vecka lockade 15-20 personer, ett lyckat
arrangemang med positivt gensvar.
Prova-på-dag kommer att genomföras den 17 oktober.
HUS har rekommenderat Ulrika Holmberg som deltagare i utbildning till
allmänlydnadsinstruktör, vilket kommer att genomföras inom SBK
Sörmlandsdistriktet (se inkommande skrivelse).
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b. Tävling: Gudrun rapporterar att TS inte har något nytt att informera om.
Datum för tävlingar 2021 ska läggas in i Kalendern på hemsidan. Ansvarig:
Heléne.
c. Stuga/område: Micke rapporterar att plåtförrådet behöver monteras upp
snarast, det har dock varit svårt att hitta personer som har tid att hjälpa till.
Eljobben med belysning mm kommer att utföras inom två veckor. Trasigt
fönster – lagning skjuts upp till våren. Det finns behov av att fräscha upp
stugan med nya mattor, plastdukar mm. Kontoret behöver ställas iordning
med möbler.
d. Kök: Ingenting att rapportera.
e. MH: Ett MH genomfördes den 13 september och ytterligare ett körs den 20
september.
6.

Inkommande skrivelser
D-HUS inbjudan - vidarebefordrat till styrelsen och sektorer
Korrespondens med Studieförbundet
Inbjudan agilityinstruktörsutbildning - till styrelsen och
sektorer för kännedom
SBK Sörmlandsdistrikt – uppmaning om nominering till
distriktsstyrelsen. Publiceras på hemsidan.
Fråga till RUS om BPH-test, besvarat.
SBK Stambokföringsavgifter, till kassör
Fråga om avslut av delmedlemskap – svar lämnat med
hänvisning till SBK.
Aktuella listor från Sörmlandsdistriktet – till styrelsen och
sektorer
SBK-info – till styrelsen och sektorer
Meddelande från Stripe – åtgärdat av kassör
Avräkningsunderlag från SBK – till kassör
Kreditnota från SBK – till kassör
Info från Sörmlandsdistriktet augusti – till styrelsen och
sektorer

7.

Utgående skrivelser

Avtal med Vit Herdehundklubben om
uthyrning av klubbstugan och MH-banan 3-4
oktober samt 18 oktober, signat 2020-09-16.
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8. Sophantering och toaletten på klubben
Med ett kraftigt ökat tryck av besökare i Lötbodalsområdet har det uppstått problem
med användningen av sopkärlet och toaletten – det fungerar inte tillfredsställande. Det
förekommer ej sorterade sopor lite överallt och toaletten vandaliseras och smutsas ned
mycket. Oklarhet råder huruvida vi har en överenskommelse med kommunen
beträffande användning av sopkärl och skötsel av toalett. Ett förslag är att sopkärlet
istället placeras uppe vid stugan och rullas ned inför tömning, men frågan behöver
undersökas vidare först.
Beslut: Stuga/område får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för en mulltoa i
lämplig modell, för eventuell anskaffning. Ansvarig Micke.
9. Medlemsmötet 15/10 – förberedelse
Kallelse till medlemsmötet sker via epost till alla medlemmar samt som notis på
hemsidan och klubbens Facebook-grupp.
Under information från styrelsen tar vi upp funkisfesten, bokning hundhallen,
föreläsning Maria Brandel (ca 25 deltagare) samt planerade aktiviteter som inte
kommer upp under sektorernas rapporter.
Dagordning och handlingar till mötet läggs ut på hemsidan senast den 7 oktober. Länk
till Teams skickas ut via epost till medlemmar som har anmält sig. Ansvarig: Cecilia i
samarbete med Micke.
10. Inför årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 21 februari 2021 kl 13.00.
Anki föredrar förslag till körschema inför årsmötet. Nominering till förtjänsttecken ska
in som en aktivitet på styrelsemötet den 12 november.
Anki uppdaterar körschemat och uppmanar sektorerna att komma in med namn för
förtjänsttecken, Marie kollar medlemslistorna.
Beslut: vi kör enligt bilagda körschema.
Körschema inför
årsmötet. vers 02.docx

11. Övriga frågor
a. Uppfräschning av stugan: mattor, dukar mm. Ingår i budgeten. Gudrun
ordnar med detta.
b. Inköp av dammsugare. Ingår i budgeten. Anki ordnar med detta.
c. Inköp av projektor för takmontering. Gudrun kollar eventuell begagnad
utrustning.
12. Mötet avslutas
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Åtgärdslista – uppdaterad 2020-09-17

Att göra
Stängsel övre plan

Ansvarig sektor
Stuga/område
(Eva)

Beslut
2018-03-08

Status
Ingår i VP 2020.

Montering dörr lillstugan

Stuga/område
(Micke)

2019-10-10

Ingår i VP 2020. OK att anlita
snickare.

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.

Anskaffning mulltoa

Stuga/område

2020-09-17

Micke tar fram ett kostnadsförslag
för en eventuell anskaffning av
mulltoa.

Uppfräschning av stugan

Styrelsen

2020-09-17

Nya mattor och dukar (Gudrun)
Dammsugare (Anki)
Projektor (ev begagnad - Gudrun)
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