Protokoll styrelsemöte

12 november 2020

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

1.

Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.
2.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.
3.

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 2020-10-08 läggs till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Rolf ger en ekonomisk rapport utifrån utskickade balans- och resultaträkningar:

Balansrapport
2020-10-31.pdf

Resultatrapport 1 jan Resultatrapport 1 jan GTBK, Resultatrapport
- 31 okt 2020, Totalt.pdf- 31 okt 2020, Sektioner.pdf
Utfall 31 OKTOBER, PROGNOS 1, 2020, Totalt.pdf

Resultatet per 31 oktober är -10 tkr (prognos helår -174 tkr). Här ingår bl.a några
leverantörsfakturor som kommit i november men som avser oktober. Det är framför
allt kostnader som avser NW-tävlingen i Stjärnhov den 24-25 oktober samt kostnaden
för elarbeten. Det är många poster som gör att det är ett så mycket bättre resultat per
31 oktober än prognosen för helåret. De största posterna är följande:
 Summa intäkter +60 tkr
 Stuga och område +25 tkr
 Förbrukningsinventarier +30 tkr
 Utbildning +20 tkr
Vi har anmälningsavgifter till kurser på totalt 110 tkr och har hittills kostnader för
funktionärer på 26 tkr, vilket motsvarar 24 % (vi räknar ju med 40 % som kostnad i
budgeten).
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Rapporter sektorer
a. Utbildning (HUS): Marita rapporterar om att årets sista kurser pågår,
genomförs med coronaanpassning. Planering för nästa år ska nu göras.
b. Tävling (TS): Heléne informerar att NW-möte kommer att hållas den 19
november (via Zoom) för planering av tävlingar. TS har tagit emot inbjudan
till utbildning för tävlingsledare i specialsök.
c. Stuga/område: Enligt information från Micke är det problem med montering
av plåtgaraget, där stommarna blivit förstörda i stormen. Erbjudande har
kommit från medlem om att plocka ihop förrådet och försöka laga det som är
trasigt under vintern. Sedan i vår försöka sätta upp det på nytt. Hur göra med
IGP-hindren som skulle ha stått i garaget? Marita kollar med IGP-aktiva
medlemmar i klubben.
d. Kök: Inget att rapportera.
e. MH (RUS): Inget att rapportera.

6.

Inkommande skrivelser
Till styrelsen för kännedom
Till kassör

Påminnelse anmälan till medlemsmöte
SBK-beslut - till styrelsen och sektorerna
Fråga om valpkurs - till HUS
Stripe kontoinformation - till kassör
Styrelsen och sektorer för kännedom
Styrelsen och sektorerna för kännedom
Till kassör
Kreditnota SBK – till kassör
Ändrad info om medlemsmöte igen
Ändrad info om medlemsmöte
Till styrelsen
Dagordning – till styrelse och sektorer
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För kännedom till styrelsen och sektorer
”
”
Fråga från medlem, är besvarad

För kännedom till styrelsen och sektorer
”
”
Till kassör
För kännedom till styrelsen och sektorer

7.

Utgående skrivelser
Medlemsinformation från Gnesta-Trosa BK

E-post till alla medlemmar 2020-10-08

8.

Representation vid medlemsmöte i Sörmlandsdistriktet
Ordföranden representerar Gnesta-Trosa vid distriktets medlemsmöte den 14
november kl 11.00, via Zoom.

9.

Nominering till förtjänsttecken 2021
Vi stämmer av sektorernas och styrelsens förslag till nomineringar för
förtjänsttecken 2021. Ska skickas in till distriktet, ansvarig Cecilia.

10. Avstämning inför årsmöte
a) Rapport från valberedningen – styrelsen har fått ett preliminärt förslag som ska
publiceras på hemsidan den 15 november. Heléne ordnar det.
b) Sektoransvarigas svar på fortsatt uppdrag - ordföranden ger en lägesrapport.
c) Motioner – inga inkomna motioner.
d) Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner inklusive budget - utskick av
mall till sektorsansvariga. Cecilia och Rolf ordnar med detta.
e) Förslag till valberedning för 2021
f) Form för årsmötet – genomförs digitalt, kl 11.00.
g) Styrelsemötet den 14 januari används för att sätta ihop årsmöteshandlingarna,
starttid kl 16.00.
11. Övriga frågor
a. Zoom: SBK erbjuder lokalklubbarna att köpa en icke personbunden licens för
digitala mötesverktyget Zoom, till en kostnad av 700 kr/år. Ingen begränsning
i antalet deltagare. Beslut: vi ska anskaffa Zoom till klubben.
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b. Trivselaktivitet inför jul: vi beslutar att preliminärt genomföra en
medlemsträff med glögg den 12 december. Frivilliga som kan åta sig att
ordna detta sökes.
12. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Åtgärdslista – uppdaterad 2020-11-12
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 – är påbörjat, tyvärr skadat
av stormvindar. Åtgärdas av
medlem under vintern för
montering våren 2021.

Toa på klubben

Stuga/område

2020-10-08

Framtaget kostnadsförslag tas till
budget 2021.

Kattvinden - städning

Stuga/område

2020

Oklar status. Ansvarig Gudrun.

Återkoppling Gnesta
kommun om sopkärlet –
ändras till brännbart

Stuga/område

Styrelsemöte
2020-10-08

Oklar status. Ansvarig Micke.

Förtydligande om
prioriteringsordning för
tillträde till planerna – info
hemsidan

Styrelsen

Styrelsemöte
2020-10-08

Ansvarig Marita

Mindre papperskorg övre
plan – kolla alternativ

Stuga/område

Styrelsemöte
2020-10-08

Oklar status. Ansvarig Gudrun.
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