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”Väcks vid årsmötet
förslag i ett ärende
som inte finns
medtaget på
dagordningen kan, om
årsmötet så beslutar,
ärendet tas upp till
diskussion men inte till
beslut.”

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av mötesordförande
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordningen
9. Genomgång av
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående årsmöte
b. balans- och resultaträkning
c.

revisionsberättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende
a. mål
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret
c.

medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
14. Information om planerade aktiviteter (verksamhetsplan) i syfte att nå fastställda mål
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9
17. Val av valberedning enligt § 10
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15-17
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 13.
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
22. Utdelning av priser, utmärkelser och avtackningar
23. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Gnesta-Trosa BKs styrelsen har under 2020 varit sammansatt av följande personer:
1. Anki Lindholm, ordförande
2. Marie Eriksson, vice ordförande
3. Cecilia Trehn, sekreterare
4. Rolf Björk, kassör
5. Micke Irevång, ledamot
6. Marita Teräs, ledamot
7. Heléne Berzelius, ledamot
8. Gudrun Löfgren, suppleant
9. Jimmy Madsen Nordin, suppleant
Styrelsen har sammanträtt elva gånger (inklusive konstituerande möte). Därutöver har två
ordinarie och ett extra medlemsmöte genomförts. Övriga förtroendeuppdrag redovisas
nedan.

Revisorer
1. Catrin Englund
2. Pernilla Lövström

Valberedning
1. Helen Magnusson (sammankallande)
2. Kristina Strömberg
3. Kristine Hagström

Sektorsansvar
1. Marita Teräs, Hundägarutbildning
2. Catrin Englund, huvudansvarig Tävling. Kristina Strömberg, tävling och prov
NoseWork.
3. Helen Magnusson och Linda Madsen Nordin, Rasutveckling & Kök
4. Eva Björk och Mikael Irevång, Stuga & område
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Styrelsens rapport

Året som gått har präglats mycket av den pågående Corona-pandemin. I slutet av mars kom
Svenska Kenneklubbens beslut om att ställa in all inomhusverksamhet samt att begränsa
utomhusaktiviteter till högst tio personer. Det innebar i princip tvärstopp för all
tävlingsverksamhet och stor påverkan på hur vi har kunnat genomföra kurser och övrig
verksamhet. I juni lättades restriktionerna upp och det var tillåtet med upp till 50 deltagare vid
ett arrangemang. Med anledning av att Corona-pandemin tog ny fart under hösten infördes
dock en rad lokala restriktioner i regionen, vilket medfört nya riskbedömningar och i flera fall
inställda aktiviteter inom klubbens verksamhet.
Trots detta och utöver den verksamhet som våra sektorer ansvarar för har följande aktiviteter
ägt rum under året:


Medlemsansvarig har gått igenom kurser och stämt av mot medlemsregistret så att alla
som går kurs är medlemmar.



Tre medlemsmöten har arrangerats av styrelsen, varav ett extra möte i december på
grund av vildsvinsskador på appellplan. Samtliga medlemsmöten har genomförts
digitalt.



Medlemsaktivitet genomfördes i slutet av augusti i form av kvällsföreläsning utomhus
med Maria Brandel, där ca 25 personer deltog.



I samverkan med HUS genomfördes även en utbildningsdag för instruktörer med Maria
Brandel i slutet av augusti.



Aktivitet under Hundens Vecka i september, i samverkan med Studiefrämjandet tipspromenad från Gnesta upp till brukshundsklubben – var mycket uppskattat av både
nya och gamla medlemmar. Styrelsen stod gemensamt bakom arrangemanget.



Styrelsen ordnade som tack till klubbens funktionärer en trivselaktivitet med mat och
dryck.



Klubben har varit representerad på sörmlandsdistriktets medlemsmöten.



Under året har klubben anskaffat utrustning och material för verksamheten, bland
annat spis till stugan, gräsklippare till våra planer, specialdesignade skyltar till tävling
och RUS, startpistol samt mobilt internet och laserskrivare för underlätta
tävlingsverksamheten i första hand.

Medlemsutveckling
Medlemsantalet har under 2020 fortsatt ligga på ungefär samma nivå som året innan, en liten
minskning kan noteras. 2019 hade klubben 219 medlemmar. Vid årsskiftet 2020/2021 hade vi
214 aktiva medlemmar. Fördelning per kategori enligt nedan:
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191 ordinarie medlemmar



8 familjemedlemmar



3 hedersmedlemmar



12 ungdomsmedlemmar, samtliga anslutna till Sveriges Hundungdom

Miljö
Klubben gör fortfarande det den kan för att hålla verksamhetens påverkan på miljön nere.
Resor, elförbrukning främst för uppvärmning, inköp och sopor är där vi har störst påverkan
idag. Resor till klubben sker med bil och samåkande uppmuntras, men försvåras av att vi
nästan alltid har med oss hundar. Det går inte heller att åka kollektivt till klubben.
Uppvärmningen reglerar vi efter behov, så att vi har en lägre temperatur när klubbstugan inte
används. Vi är också noga med att släcka lampor. Miljöaspekterna är vid sidan av kostnaden
viktiga aspekter vid alla inköp. Engångsmaterial är tyvärr svårt att komma ifrån, då klubben
saknar rinnande vatten och avlopp. Klubben återvinner flaskor och burkar. Kommunikationen
med medlemmarna sker idag uteslutande digitalt, inklusive styrelsemöten och medlemsmöten.
Under året har en flamsäker askkopp anskaffats och placerats där rökning är tillåten, detta för
att få området fritt från fimpar samt minska brandrisken under varma sommardagar.

Hundägarutbildning (HUS)
Huvudansvarig för HUS är Marita Teräs.
Under året har klubben genomfört 44 kurser inklusive privatträning, med totalt 121 deltagare.
Det innebär att antal kurser och antal kursdeltagare har ökat jämfört med 2019, trots att
kursverksamheten försvårats av de restriktioner som Coronapandemin fört med sig. Som nyhet
för året har vi erbjudit ett antal kortkurser, en clinic med Maria Brandel och coachningstillfällen i
tävlingslydnad och Nose Work. Detta förklarar till en del den stora ökningen av antalet kurser
och kursdeltagare. Kursutbudet bygger på dels medlemmarnas efterfrågan och dels på
sedvanliga kurser såsom valpkurser och noskurser.
Antal, kursstarter 2020

Kurs

Antal deltagare

6

Valp- och Unghundskurs

23

3

Specialsök

15

8

Nose Work

16

1

Rallylydnad

4

1

Grundkurs tävling

5

4

Tävlingscoachning

20
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Antal, kursstarter 2020

Kurs

Antal deltagare

1

Clinic Bästa starten

18

20

Privatträning

20

Summa 44 st

121

Klubbens instruktörer har fått fortbildning enligt konceptet Bästa starten med Maria Brandel och
i specialsök med Michael Hedman. Ersättning har betalats ut till instruktörer motsvarande 40
procent av klubbens intäkter. För att få ersättning krävs att instruktörerna fakturerar klubben
och skickar in redovisning till Studiefrämjandet. Vi tillämpar Simple Signup som boknings- och
betalningssystem.
Övriga genomförda aktiviteter


Inomhusträning i Nykvarns hundhall har erbjudits medlemmarna till ett subventionerat
pris.



2 st instruktörsträffar har genomförts under året.



Klubbens instruktörer har fått fortbildning enligt konceptet Bästa starten med Maria
Brandel



Fortbildning med Michael Hedman för klubbens instruktörer i specialsök



Prova-på-aktivitet i Rallylydnad, Personsök, Personspår, Nose Work och Specialsök.



Klubben har under året haft följande träningsgrupper igång:
o

Sök (ansvarig Marita Teräs). Gruppen har tränat ca 1 gång per vecka med 4-8
deltagare, under hela året.

o

Rallylydnad (ansvarig Ingela Falk Jensen). Har erbjudit öppna träningstillfällen ca
1 gång per vecka under vår och höst.

Uppföljning av 2020 års verksamhetsmål


Erbjuda 18 kurser inkluderat privatträning. Kursutbudet omfattar klubbens vanliga
kurser samt medlemmarnas efterfrågade kurser under året. Uppfylld enligt ovan



Skicka 2 instruktörer på utbildning för att bli SBK Allmänlydnadsinstruktör, givet att
sådan utbildning erbjuds under 2020 av Sörmlandsdistriktet. Inte uppfylld pga flyttad
utbildning.



Genomföra 2 instruktörsträffar. Uppfylld



Fortbildning för aktiva SBK Instruktörer Specialsök i ämnet specialsök. Uppfylld



Öka möjligheten för fler medlemmar att få tillgång till träningsmaterial för att kunna
träna med sin hund på klubben. Uppfylld genom att belysning till övre plan går att
tända utan tillgång till klubbstugan, samt genom att utrustning för IGP-träning
införskaffats.

Verksamhetsberättelse
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Tävling (TÄS)

Huvudansvarig för tävlingssektorn är Catrin Englund. Ansvarig för NoseWork tävlingar och
doftprov är Kristina Strömberg.
Uppföljning av 2020 års verksamhetsmål
Tävlingssektorn har anordnat 0 tävlingsdagar i bruks och lydnad (mål ej uppfyllt).
Antal starter 2015: 104 starter
Antal starter 2016: 98 starter
Antal starter 2017: 80 starter
Antal starter 2018: 72 starter
Antal starter 2019: 43 starter
Antal starter 2020: 0 starter pga Covid-19
Anordna 2 st Nose Work tävlingsdagar i klass 1 och 2 (mål delvis uppfyllt).
Anordna organiserade träningstillfällen för tävlingsekipage i bruks/lydnad/Nose Work (mål
delvis uppfyllt).
Övrigt
Medlemmarna har erbjudits inomhusträning i Nykvarns hundhall under del av hösten, fram till
dess SKK beslutade om att all inomhusverksamhet skulle ställas in.
Under året har ett flertal medlemmar tävlat för GTBK med goda resultat, tyvärr har restriktioner
pga Covid-19 minskat möjligheterna till träning och tävling under detta år för våra medlemmar.
Klubbens tävlingar fick ställas in pga Covid-19.
Under våren anordnades en träningstävling i brukslydnad på klubben, 9 st medlemmar deltog.
I juni anordnades det två träningsdagar för Towa Lindh på klubben där tävlingsekipage från
klubben deltog och tränade lydnad och brukslydnad.
Tävlingssektorn bjöd under våren in de medlemmar som från klubben hjälpte till på SM 2019 till
en boosterkväll där de fick prova på olika typer av aktivering/fysträning för hund.

Rasutveckling (RUS)
Huvudansvariga för sektorn är Helen Magnusson och Linda Madsen Nordin.
Utförda aktiviteter under året:


Leif Hjälm har varit ute och godkänt vår nya MH-bana.



3 stycken MH:n utförda, vilka var fyllda och hade många på reserv.
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Uthyrning av MH-banan till Vit herdehundklubben för deras utbildning av figuranter,
varav 1 är medlem i klubben.

Mål uppfyllda.

Stuga & område
Huvudansvariga för sektorn är Eva Björk och Mikael Irevång.
Utförda aktiviteter under året:


Inköp av plåtförråd



En städ-/fixardag



Nya möbler till stugan



Montering av vapenskåp



Timer för styrning av belysningen på övre/nedre plan, samt åtgärdat diverse el

Vi har försökt kämpa på så gott det går under rådande Covid. Det är önskvärt att fler
medlemmar kommer på städ-/fixardagarna.
Har lämnat in förslag till styrelsen på lösning av egen wc (frys wc).
Plåtförrådet blev delvis monterat innan stormen blåste ned det  men vi kommer ta nya tag i
vår med att montera upp det.
Uppföljning av verksamhetsmålen för 2020


Genomföra en fixardag, utfört.



Stängsla in övre plan, ej utfört.



Montera fast vapenskåpet, utfört.



Montera den införskaffade dörren till den lilla träningshallen, ej utfört.



Sköta det yttre underhållet av allmänna ytorna samt övre och nedre plan, utfört av Eva.

Kök
Ansvariga för köket är Helen Magnusson och Linda Madsen Nordin.
Köket har varit öppet under vissa aktiviteter, men väldigt sparsamt på grund av den rådande
situationen.
Målen delvis uppfyllda.
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Ekonomisk redovisning
EKONOMISK REDOVISNING
Styrelsen för GNESTA - TROSA BRUKSHUNDSKLUBB avger härmed ekonomisk redovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Kassa och bank
Balansomslutning

2020
216 333
-26 158
-26 158
318 046
323 172
340 967

2019
292 989
94 444
94 377
344 204
348 622
366 569

Förslag till resultatdisposition
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat

2018
277 604
101 199
100 193
249 827
233 685
258 566

2017
190 860
-2 642
-2 642
149 634
154 827
165 815

Kronor
344 204
-26 158
318 046

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande
balanseras i ny räkning

318 046
318 046

Beträffande föreningens ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar samt noter.
Alla belopp uttrycks i svenska kronor.

RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter mm
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

2020-12-31

2019-12-31

216 333
4 650
220 983

292 989
31 457
324 446

-113 476
-94 090
-39 575
-247 141

-126 546
-79 377
-24 079
-230 002

-26 158

94 444

0
0

-67
-67

-26 158

94 377
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

2020-12-31

2019-12-31

821
16 974
17 795

821
17 126
17 947

Kassa och bank

323 172

348 622

Summa omsättningstillgångar

340 967

366 569

SUMMA TILLGÅNGAR

340 967

366 569

2020-12-31

2019-12-31

344 204
-26 158
318 046

249 827
94 377
344 204

6 508
6 508

6 358
6 358

16 413
0
16 413

902
15 105
16 007

340 967

366 569

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Deposition nycklar
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Några mindre
omflyttningar av belopp har gjorts mellan olika rubriker i resultaträkningen jämfört med
föregående år.
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäktsredovisning
Periodisering av inkomster har skett enligt god redovisningssed.

Ekonomisk redovisning
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Not 2 Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Hundägarutbildning
Tävlingssektorn
MH-sektorn
Kök försäljning
Summa nettoomsättning

2020
37 210
124 113
36 100
16 200
2 710
216 333

2019
41 780
102 509
131 940
6 900
9 860
292 989

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Ersättning från SM i Bruks
Erhållna bidrag från Studiefrämjandet
Uthyrning klubbstugan
Summa övriga rörelseintäkter

2020
0
2 900
1 750
4 650

2019
20 257
11 200
0
31 457

Not 4 Verksamhetskostnader
Hundägarutbildning
Kostnader HUS
HUS, inköp litteratur
HUS, kostnader funktionärer
NW kurser
Hyra Nykvarn Hundhall
Förbrukningsinventarier
Summa hundägarutbildning

2020

2019

-3 682
-4 041
-28 705
-616
-8 100
-13 800
-58 944

-2 116
-2 457
0
-2 621
-9 000
-6 000
-22 194

Tävlingssektorn
TÄS
TÄS, kurskostnader
TÄS, priser årsmöte
TÄS, Avgifter SBK,
TÄS, kostnder funktionärer
NW tävling, doftprov
NW, priser tävling
NW, kostnader funktionärer
NW, Adm avgift tävling SKK
SBK stambokföringsavgift
Förbrukningsinventarier
Kontorsmateriel
Summa tävlingssektorn

-967
-180
-3 168
-480
0
-9 918
-2 383
-4 286
-1 220
-4 476
-2 000
-77
-29 155

-3 135
0
-2 341
-2 205
-944
-5 557
-12 134
-27 517
-7 975
-17 455
-1 739
-171
-81 173

MH Sektorn
MH kostnader
MH, kostnader funktionärer
MH, Avgifter SBK
SBK stambokföringsavgift
Förbrukningsinventarier
Summa MH Sektorn

-608
-420
-960
-920
-16 477
-19 385

-850
0
-960
-960
0
-2 770
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Kostnader kök

-5 992

-20 409

-113 476

-126 546

Not 5 Övriga externa kostnader
Medlemsavgifter SBK
SBK förbundsavgift
Lokalhyra
El för belysning
Reparation underhåll Stuga och område
Fastighetskötsel och förvaltning
Hyra utrustning
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Förbrukningsmaterial
Inköp drivmedel
Fika vid medlemsaktiviteter
Kontorsmateriel
Telefonkostnad
Företagsförsäkringar
Kostnader Årsmöte
Kostnader medlemsmöte
Kostnader styrelsemöte
Bankkostnader
Payson, avgifter
Simple Signup, avgifter
Övriga externa kostnader
Summa övriga externa kostnader

2020
0
0
-12 000
-8 031
-14 379
0
0
-37 435
-2 376
-1 573
-1 587
-1 780
-348
-500
-570
-2 368
0
-933
-2 224
-4 965
-2 872
-149
-94 090

2019
-4 475
-10 240
-12 000
-11 461
-12 139
-243
-150
-6 257
-2 373
-2 866
-2 052
-1 496
-185
0
-1 680
-2 280
-2 541
0
-1 738
-1 874
-3 188
-139
-79 377

Not 6 Personalkostnader
Lön arbete
Lön TÄS
Lön MH
Milersättning
Milersättning HUS
Milersättning TÄS
Milersättning MH
Lagstadgade sociala avgifter
Utbildning
Kostnad funktionärer
Inköp förtjänsttecken
Hedersmedlem, medlemsavgift
Summa personalkostnader

2020
-500
-900
-3 370
0
-3 385
-2 809
-1 828
0
-20 871
-4 416
-296
-1 200
-39 575

2019
0
-4 950
-2 905
-777
-1 820
-4 000
-2 230
-314
-5 590
0
-293
-1 200
-24 079

Summa verksamhetskostnader
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Verksamhetsplan med mål
Under året kommer styrelsen att ha en person med särskilt ansvar för att hålla i kontakten med
medlemmar och samordna aktiviteter för medlemmar vid sidan av de kurser och tävlingar som
klubben arrangerar.
Verksamhetsmål


Arrangera två medlemsmöten.



Stämma av att kursdeltagare är medlemmar



Stämma av att deltagande på Nose Work tävlingar är medlemmar innan lottningen
sker.



Gratis prova på tillfälle för nya medlemmar i passande aktivitet. Med nya medlemmar
avses de som har tecknat medlemskap under 2020 och 2021. Syftet är att nya
medlemmar ska känna sig välkomna till oss och få möjlighet att lära känna varandra.



Medlemsaktivitet i form av föreläsning med aktuellt tema.

Hundägarutbildning (HUS)
Sektorns för hundägarutbildning främsta uppgift är att utbilda hundägare och deras hundar
enligt de ramar som ges från SBK centralt, dock med lokala anpassningar.
Verksamhetsmål


Erbjuda 20 kurser inkluderat privatträning. Kursutbudet omfattar klubbens vanliga
kurser samt medlemmarnas efterfrågade kurser under året.



Arrangera ett läger för klubbens medlemmar



Skicka 2 instruktörer på utbildning för att bli SBK Allmänlydnadsinstruktör, givet att
sådan utbildning erbjuds under 2021 av Sörmlandsdistriktet.



Genomföra 2 gemensamma aktiviteter för klubbens instruktörer.



Erbjuda inomhusträning under vintern 2021/22.



Att få igång IGP-sektorn då vi har fått in flera medlemmar som utövar sporten.



Fortsätta med nuvarande träningsgrupper och försöka starta fler.



När ersättning till instruktörer infördes fattades ett beslut om att instruktörerna skulle få
50 procent av klubbens intäkter i ersättning. Eftersom det fanns osäkerheter kring hur
klubbens ekonomi skulle påverkas tog sektoransvarig ett beslut att det endast skulle
vara 40 procent under 2020. Införandet av ersättning till instruktörerna har fungerat väl
och under 2021 kommer ersättningen att vara 50 procent.

Verksamhetsplan med mål
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Tävling (TÄS)

Tävlingssektorns främsta uppgift är att anordna tävlingar i bruks, specialsök och Nose Work.
Anordna doftprov för Nose Work.
Öka intresset för tävlingsverksamheten och få fler tävlande ekipage genom att anordna
träningsdagar inom tävlingsområdet.
Träningsdagar kommer att erbjudas de ekipage som tävlar för klubben.
Vi har även ambition att fortsätta med inomhusträning under vintermånaderna.
Uppdatering av tävlingsmaterial kommer ske.
Verksamhetsmål


Anordna 5 tävlingar i bruks



Anordna 5 Nose Work tävlingar och 1 doftprov.



Anordna 1 Specialsökstävling.



Anordna 2 organiserade träningstillfällen för tävlingsekipage



Anordna 1 träningstävling lydnad/bruks

Rasutveckling (RUS)
Rasutvecklingssektorns främsta uppgift är att tillhandahålla möjlighet till mentalbeskrivning för
unghund (MH). Sektorn har 3 inplanerade MH på våren samt 2 under hösten.
Mätbara mål 2021


Att kunna utföra 5 MH



Lägga in en arbetsdag där vi underhåller MH-banan

Stuga & område
Sektorn ansvarar för underhåll och drift av klubbstuga och klubbens område.
Verksamhetsmål


Stängsla in övre plan.



Montera upp plåtskjulet



Montera in dörren till lilla träningslokalen



Anordna en städ-/fixardag



Sköta om den utvändiga miljön (gräsklippning mm)

Verksamhetsplan med mål
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Kök

Köksansvariga sköter inköp efter beställning av den som är ansvarig av aktiviteten. Den som är
ansvarig för respektive aktivitet måste se till att köket är bemannat.
Verksamhetsmål


Köket skall vara bemannat vid tävling och aktiviteter.



Kostnaderna skall vara uppföljningsbara och rimliga utifrån mängden aktiviteter.

Rambudget 2021
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Rambudget 2021
GNESTA - TROSA BRUKSHUNDKLUBB

2021-01-18

RESULTATBUDGET 2021
SEKTIONER BUDGET 2021
TOTALT
Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 ÅRSBUDGET
HUS
TÄS
RUS ÖVRIGT
2021
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Anmälningsavgifter
KÖK försäljning
Intäkt hallhyra Nykvarn
Förs av kläder, böcker, bruksmaterial
Ersättning från SM i Bruks
Erhållna bidrag Studiefrämjandet
S:a Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Medlemsavgifter SBK
Kostnader förbrukningsmaterial
Inköp kurslitteratur
Avgifter SBK, SNWK
Kostnder funktionärer
SBK förbundsavgift
SBK stambokföringsavgift
KÖK kostnader
Lokalhyra
Hallhyra Nykvarn
El för belysning
Stuga och område
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Försäkringar
Kostnader medlemsmöten, aktiviteter
Avgifter Bank, Payson, Simple Sign Up
Övriga externa kostnader
Arvoden
Milersättning
Utbildning
S:a Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan förråd
Finansiella poster
Räntekostnader
Beräknat resultat

36 000
90 000

81 500

24 000
7 000

9 000
3 000
5 000
107 000

81 500

24 000

-21 000

-1 300

-6 400
-28 500

-900

43 000

0
-6 000
-3 000
-37 000

-6 000

-10 000

-5 000

-5 000

-6 200
0

-2 800

-3 000
-10 000
-80 200

26 800

0
0
-10 000
-79 700

1 800

36 000
195 500
7 000
9 000
3 000
0
5 000
255 500

UTFALL
2020

UTFALL
2019

37 210
164 185
2 710
9 600
4 378

41 780
235 415
9 860
5 100
834
20 257
11 200
324 446

2 900
220 983

-17 000
-12 000
0
-12 000
-146 500
-3 000 -30 000
-3 000
-2 000
-9 000
-3 000
-3 100
-6 000
-7 000
-15 000
-22 000 -260 600

0
-28 300
-3 000
-7 300
-73 500
-1 900
-7 900
-17 000
-12 000
-10 000
-12 000
-146 500
-43 000
-3 000
-2 000
-9 000
-12 000
-3 100
-6 000
-10 000
-35 000
-442 500

0

0

0

0

2 000 -217 600

-187 000

-26 158

-67
94 377

-8 000
-1 900
-1 900

0
-4 475
-22 261 -31 975
-4 041
-2 457
-2 660 -11 140
-37 828 -28 461
0 -10 240
-5 396 -18 415
-5 993 -20 409
-12 000 -12 000
-8 100
-9 000
-8 031 -11 461
-15 966 -14 584
-69 712 -13 996
-2 376
-2 373
-570
-1 680
-6 839
-6 317
-10 061
-6 800
-1 645
-1 632
-4 770
-8 169
-8 022
-8 827
-20 871
-5 590
-247 141 -230 002

Förslag medlemsavgifter 2022
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Förslag medlemsavgifter 2022
Styrelsen föreslår att lokalklubbsavgiften för ordinarie medlem, familjemedlem och
utlandsmedlem höjs till 200 kr för 2022. Detta för att täcka behov av bland annat underhåll av
stuga/område.

Valberedningens förslag

Sida 18

Valberedningens förslag
Styrelsen
Ordförande

Anki Lindholm

Omval

1 år

Vice ordförande

Marie Eriksson

1 år kvar av mandattiden

Kassör

Rolf Björk

Omval

2 år

Sekreterare

Cecilia Trehn

Omval

2 år

Ledamot

Marita Teräs

1 år kvar av mandattiden

Ledamot

Heléne Berzelius

1 år kvar av mandattiden

Ledamot

Ingela Falk Jensen

Nyval

Suppleant 1

Gudrun Löfgren

1 år kvar av mandattiden

Suppleant 2

Mats Ringel

Nyval

2 år

Revisor

Catrin Englund

Omval

1 år

Revisor

Pernilla Lövström

Omval

1 år

Revisorsuppleant

Mia Eriksson

Omval

1 år

2 år

Revisorer

Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Gnesta-Trosa BK
c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov
Organisationsnr 819001-2347
info@gnesta-trosa-bk.se
ordforande.gtbk@gmail.com
kassor@gnesta-trosa-bk.se
tavling@gnesta-trosa-bk.se
kurs@gnesta-trosa-bk.se
https://www.gnesta-trosa-bk.se
https://www.facebook.com/GnestaTrosaBK/
https://www.facebook.com/groups/228575245658/?source_id=108623069814699

