Protokoll medlemsmöte

15 oktober 2020

Deltagare
Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk
(kassör), Marita Teräs, Marie Eriksson, Micke Irevång, Gudrun Löfgren, Heléne
Berzelius
Medlemmar: Kristina Ringel, Lennart Ringel, Mats Ringel, Gudrun Melander, Lena
Gustafsson, Marianne Lönnmo, Pia Lundin, Kristina Strömberg

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 resultatet per den 30 september ligger på -11 Tkr, vilket visar
på högre intäkter än prognos. Balans- och resultatrapport läggs till handlingarna.
4.

Rapporter sektorer
a. Utbildning (HUS): Marita rapporterar att klubben har erbjudit och genomfört
ett stort antal kurser och privatlektioner under året. Nya kurser är på gång
med start i November: Valpkurs och Specialsök coachning. Önskemål om en
kurs i personspår framförs från mötesdeltagare. Marita tipsar om Prova-påaktivitet den 17 oktober.
b. Tävling: Gudrun rapporterar att Nykvarnshallen är bokad för vintersäsongen,
tider finns på Facebook och på hemsidan/Kalendern. NW-tävling hålls den
24-25 oktober i Stjärnhov.
c. Stuga/område: Micke rapporterar att kvarstående aktivitet för året är att
montera upp det stora plåtskjulet för förvaring av hinder mm. Datum för
detta blir den 30 oktober kl 13.00 - alla som kan är välkomna att hjälpa till.
d. MH: Två MH:n är genomförda under hösten. MH-banan har varit uthyrd ett
par gånger också.

5.

Information från styrelsen

Ordföranden informerar om följande:
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Hyltingeö Överby Lillgård 3
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info@gnesta-trosa-bk.se
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6.

15 oktober 2020



Företrädare för styrelsen har möjlighet att anmäla sig till en utbildning i det digitala
mötesverktyget Zoom under oktober, med tanke om att övergå till detta fr.o.m 2021.
Därefter får vi besluta om klubben ska köpa en licens för Zoom via SBK. .



Nya normalstadgar gäller för lokalklubbar inom SBK fr.o.m 1 juli, vilket
styrelsen informerat om på klubbens hemsida (se denna länk). Att notera är ett
nytt arbetssätt för valberedningen, som senast den 15 november ska ha en
lista över nominerade kandidater klar för publicering på hemsidan, vilken
sedan medlemmarna får ge input på fram till den 15 december.



Beslut har tagits i styrelsen rörande prioriteringsordning för
användning/tillgång till klubbens planer, där tävlingar alltid har högsta
prioritet, följt av kurser och sist egen träning. Information om detta kommer att
läggas ut på hemsidan.



Anki gör en sammanfattning över det som hittills anskaffats och genomförts i
klubbens verksamhet under 2020, en hel del, bl.a
o

Inköp av spis, mobilt bredband, skrivare, brandsäker askkopp,
gräsklippare, startpistol, material och spökdräkter till MH-banan, IGPhinder, plåtgarage, ny dörr, nyckelbox, skyltar ”tävling pågår” mm

o

Arbeten: elinstallationer, fastsättning av skåp, bygge av MH-bana mm

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet.
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