Protokoll styrelsemöte
Närvarande
Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Rolf Björk, kassör
Marie Eriksson
Marita Teräs
Heléne Berzelius
Micke Irevång

10 december 2020

Frånvarande
Jimmy Madsen Nordin
Gudrun Löfgren

1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-11-12 godkänns.
Uppföljning av beslut och åtaganden från föregående möte:
 Hur göra med IGP-hindren under vintern när plåtgaraget inte kunde
monteras upp? (Marita). Ej klart.
 Ansökan om förtjänsttecken 2021 – inskick till distriktet (Cecilia). Klart
 Förslag från valberedningen – publiceras på hemsidan (Heléne). Klart
 Utskick av mall för verksamhetsberättelse/-plan och budget (Cecilia och
Rolf). Klart
 Beslut om att anskaffa Zoom. Klart
 Eventuell medlemsträff 12 december. Inställt pga Corona-restriktioner.
4. Ekonomisk rapport
Rolf redovisar klubbens ekonomi, se bifogade rapporter. Resultat per den 30
november: -12 Tkr. Viktigt att vi får in alla anspråk på arvode/ersättning för utlägg
från instruktörer snarast möjligt. Marita skickar ut en påminnelse.

GTBK, Resultatrapport Resultatrapport 1 jan Resultatrapport 1 jan
Balansrapport
Utfall 30 NOVEMBER, PROGNOS
- 30 nov1,2020,
2020,Sektioner.pdf
Totalt.pdf
- 30 nov 2020, Totalt.pdf 2020-11-30.pdf

5.

Rapporter sektorer
a. Utbildning (HUS): Marita rapporterar att årets sista valpkurs nu är avslutad.
Det är problematiskt med kurser nu pga Corona-restriktionerna, blir kallt att
vara utomhus med valpar och eventuella kurser måste ske i små grupper.
b. Tävling (TS): NoseWork har planerat vårens tävlingar – information om
datum mm är utlagd på GTBK Facebook-sida. SBK Tävling är stängt för
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anmälan under rådande omständigheter, klubbens brukstävlingar ligger kvar
tills vidare.
c. Stuga/område: Micke har inget att rapportera. Marie har upptäckt skador
från vildsvin på en av appellplanerna – se punkt 9a.
d. Kök: Inget att rapportera.
e. MH (RUS): Inget att rapportera.
6.

Inkommande skrivelser
201207: Från SBK, faktura Zoom-licens – till kassör
201204: Från D-TS, inbjudan – till hemsidan. Se punkt
9b.
201202: Från SBK, avräkning – till kassör
201202: Från SBK, avräkning – till kassör
201129: Från distriktet, prislista vid distriktsarrangemang. Vb till styrelsen och sektorer. Anki
svarar distriktet att prislistan är ok.
201129: Från SBK, bekräftelse beställning Zoom
201128: Fråga från Södertälje bk. Besvarad.
201127: Från SBK, erbjudande Zoom
201126: Fråga om medlemskap. Besvarad.
Distriktet – info från valberedningen. Till hemsidan
och FB.
Fråga om valpkurs – till HUS
Fråga från medlem om lån av klubbstugan. Svar: ok
Fråga om valpkurs – till HUS
Från SBK – Vb till styrelsen och sektorer
Från SBK, stambokföringsavgifter – till kassör

Från SBK – Vb till styrelsen och sektorer

7.

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

8.

Uppföljning av åtgärdslistan
Se sista sidan.
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Övriga frågor
a. Övre appellplan – staket och vildsvin
Marie informerar om att vildsvin har bökat upp gräset på övre plan.
Beslut: Klubben ska snarast möjligt anlita en firma för att stängsla runt
planen. Beslut om budget för stängsling finns sedan tidigare. Marita
kontaktar Maskinringen (MR) tel 070-8153650 för offert, Cecilia kollar
tidigare underlag.
b. Brukssatsningen
Informationen behöver förtydligas så att det framgår att intresseanmälan ska
lämnas in till Tävlingssektorn (Catrin Englund) senast den 9 januari, för beslut
i styrelsen före den 20 januari. Marie lägger ut information på Facebook.
c. Några ordningsfrågor
- Originalfakturor ska skickas eller lämnas till kassör. Ett alternativ är att
lämna dem till Marita, så kommer Rolf förbi där och hämtar enligt
överenskommelse.
- Reseräkning/begäran om arvode - Beslut: Begäran om arvode och/eller
begäran om ersättning vid utlägg ska undertecknas och skickas in till Rolf. Vid
enbart begäran om milersättning är det ok att skicka in den via epost utan
underskrift.

10. Nästa möte
Kort styrelsemöte samt budgetarbete för 2021 sker den 14 januari kl 18.00 via
Zoom. Underlag från sektorerna skickas ut i förväg.
11. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2020-12-10
Att göra
Stängsel övre plan

Ansvarig sektor
Stuga/område
(Eva)

Beslut
2018-03-08

Status
Ingår i VP 2020. Beslut om att
anlita firma 2020-12-10.

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

Har ej börjat - räknar med att det
sker under våren-2021. Ansvarig
Gudrun.

Återkoppling Gnesta
kommun om sopkärlet –
ändras till brännbart

Stuga/område

Styrelsemöte
2020-10-08

Micke har meddelat kommunen,
dock ej fått bekräftelse.

Förtydligande om
prioriteringsordning för
tillträde till planerna – info
hemsidan

Styrelsen

Styrelsemöte
2020-10-08

Klart, uppdaterat under Träning.
Ansvarig Marita

Mindre papperskorg övre
plan – kolla alternativ

Stuga/område

Styrelsemöte
2020-10-08

Billigaste och enklaste lösningen
är att flytta papperskorgen till
egen stolpe - löser det innan
vintern kommer eller till våren.
Ansvarig Gudrun.
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