Protokoll styrelsemöte

11 mars 2021

Mötesform: Digitalt via Zoom
Datum och tid: 2021-03-11, kl 19:00-20:20
Närvarande:
Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Rolf Björk, kassör
Marita Teräs
Heléne Berzelius
Marie Eriksson
Ingela Falk Jensen
Gudrun Löfgren
Mats Ringel
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2021-01-14 läggs till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Rolf ger en ekonomisk rapport, se bilagor.

Balansrapport
2021-02-28.pdf

Resultatrapport 1 jan
Resultatrapport
- 28 febr 2021, Totalt.pdf
Sektion 1 jan - 28 febr 2021.pdf

Arbetsutskottet har gjort en genomgång av budgeten så att det är tydligt vad som
ingår i respektive sektor. Marie framför att till nästa år bör sektorerna bättre
specificera vad som ingår i de kostnader som man tar upp till rambudgeten.
Om någon sektor önskar göra inköp som inte finns upptagna i budgeten behöver
frågan tas i styrelsen eller arbetsutskottet.
5. Rapporter sektorer
a.

Utbildning (HUS)
Marita rapporterar att det strömmar in anmälningar till våra kurser. En kurs i
spår fick tyvärr ställas in, men i övrigt rullar det på mycket bra. Till kursen
”Kroppskontroll” kommer det köpas in cavalletti-hinder. Önskemål finns om
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en ”Prova-på-dag” under våren. Vi har fått en ny allmänlydnadsinstruktör till
klubben – Eva B – som kommer att hålla kurs i bl.a uppletande och valpkurs.
b.

Tävling (TÄS)
Gudrun rapporterar att alla tävlingar är inställda på grund av pandemirestriktionerna, vilka gäller till och med den 31 maj. En träningstävling i
bruks/lydnad med begränsat antal deltagare kommer att hållas den 21 mars.
Sektorn planerar också för ytterligare en träningstävling samt en träningskväll
med tema uppletande. NoseWork-tävlingarna i april och maj är inställda.

c.

Stuga/område
Inget att rapportera.

d.

Kök
Inget att rapportera. Obs att köket vill att den som är ansvarig för en
aktivitet/kurs måste signalera om det behöver göras inköp till köket.

e.

MH (RUS)
Mats rapporterar att sektorn har haft möte för att planera MH-tillfällen.
Preliminära datum är den 24 april, 8 maj (behöver ändras), 23 maj, 25-26
september och den 9 eller 10 oktober. Datum läggs in i kalendern på
hemsidan när de är fastlagda – Mats meddelar Heléne om detta. För att
kunna genomföra MH:n behöver den planerade stora grinden vid övre plan
iordningställas i god tid före första MH:t i april. Dumpen behöver bytas ut,
Mats återkommer om detta.

6. Inkommande skrivelser/epost
2021-03-11: Kongresshandlingar SBK

För kännedom till styrelsen

2021-03-02 och 2021-02-02:
Avräkningsunderlag och fakturor

Från SBK. Till kassör

2021-02-16: Gåva till Hundstallet

Från TÄS. För kännedom till styrelsen

2021-01-31: Årsmöte

Från distriktet. För kännedom till styrelsen

2021-01-26: Patrullhundskurs

Från distriktet. För kännedom till styrelsen och
sektorer. Publicerat på hemsidan.

2021-01-20: Marknadsföring i
Facebookgrupp

Från medlem med UF-företag. Besvarad – ok att
marknadsföra produkt under förutsättning att fullt
ansvar tas för kvaliteten.

2021-01-19: Instruktörsbehov

Från medlem/instruktör. Besvarad av HUS
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7. Utgående skrivelser/epost
Inga utgående skrivelser.
8. Rapport plåtgaraget
Mats rapporterar att han just nu håller på att ta fram en plan för arbetet och har
mätt ut var skjulet ska placeras. Beträffande befintlig grushög på klubben så kollar
Mats med stugansvarig om den går att använda för grunden. Inköp av träreglar
behöver göras, det ingår i budgeten. Mats går ut med mera information om
datum och behov av hjälp på klubbens FB-grupp framöver.
9. Belysningen
Gudrun har gjort beställning av belysningsarbetet enligt inkommen offert. Arbetet
är ännu inte påbörjat.
10. Kontaktlista för styrelsen
Behov finns av att upprätta en kontaktlista för styrelsens interna bruk. Cecilia
ordnar med detta.
11. Uppföljning av åtgärdslistan
Vi stämmer av pågående aktiviteter, se sista sidan.
12. Övriga frågor
a. Lidret: Marita var uppe på klubben idag och noterade att luckan på lidret står
öppen och står och slår i blåsten – finns risk för att den lossnar och kan orsaka
skada på person eller hundar. Marita kontaktar Gnesta kommun och påtalar
detta.
b. Klubbvästar: Marita föreslår att klubben köper in västar och ordnar med tryck
(loggan). Pris ca 550 kr med tryck enligt preliminära uppgifter från ITAB.
Beslut: enligt förslag. Erbjudande till klubbmedlemmar att göra beställning
läggs ut på hemsidan och klubbens FB-grupp.
c. Vägen upp till klubben: Vägen är i mycket dåligt skick. Marita framför synpunkt
om detta till Gnesta kommun.
d. Presentation av klubbens instruktörer: Gudrun lämnar förslag om att
presentera klubbens instruktörer på hemsidan.
Beslut: enligt förslag. Ansvarig: HUS
13. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-03-11
Att göra
Stängsel övre plan

Ansvarig sektor
Stuga/område

Beslut
2018-03-08

Status
Stängsel är uppsatt.
Återstår: grindar.
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika

Montering dörr lillstugan

Stuga/område

2019-10-10

Ingår i verksamhetsplanen för 2021.
OK att anlita snickare. Kvarstår tills
vidare. Ingela ber Anders J kolla
snickare.

Förvaringsbodar på planerna

Stuga/område

2019-09-18
(medlemsmöte)

Plåtgaraget ska monteras upp på
nedre plan under våren 2021.
Ansvarig: Mats
Återstår: Mindre förråd ska anskaffas.
Förrådet ska vara 4-5 kvm.

Toa på klubben

Stuga/område

2020-10-08

Framtaget kostnadsförslag finns.
Anskaffning sker när vi har ett
helhetsförslag, vi avvaktar tills vidare.

Kattvinden – städning
(övervåningen)

Stuga/område

2020

Arbetet ej påbörjat - räknar med att
det sker under våren 2021. Ansvarig
Gudrun.

Mindre papperskorg övre plan

Stuga/område

Styrelsemöte
2020-10-08

Billigaste och enklaste lösningen är att
flytta papperskorgen till egen stolpe.
Kommer att fixas i samband med
belysningsarbetet. Ansvarig Gudrun.

Klubbvästar med tryck

Styrelsen

Styrelsemöte
2021-03-11

Erbjudande om beställning läggs ut på
hemsidan och FB-grupp. Ansvarig:
Marita

Presentation av klubbens
instruktörer

HUS

Styrelsemöte
2021-03-11

Foto och kort presentation på
hemsidan. Ansvarig: Marita
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