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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2021-04-08, kl 19.00-19.50 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Marita Teräs 

Heléne Berzelius 

Marie Eriksson 

Ingela Falk Jensen 

Mats Ringel 

Förhinder att delta: 

Gudrun Löfgren 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Föregående protokoll 

Styrelsemöte 2021-03-11 läggs till handlingarna.  
Uppföljning av beslut och åtaganden från föregående möte som inte tas upp under 
egen punkt: 

 Intern kontaktlista styrelsen (Cecilia). Klart. 

 Lidret och vägen – kontakt kommunen (Marita). Klart. 

4. Ekonomisk rapport 

Rolf rapporterar bl.a följande: 

 Vi har fått in 57 tkr i anmälningsavgifter till kurser. Helårsbudget 82 tkr. 

 Kostnad för inhägnad av plan 15 tkr. 

 Inköp Förbrukningsinventarier HUS 11 tkr (varav Komradio 10 tkr). 

 Resultatet för perioden 1 jan - 31 mars uppgår till +21 tkr. 

I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansrapporter per den 31 mars. 

Resultatrapport Total

  

Resultatrapport 

Sektorer
 

Balansrapport 

2021-03-31
 

 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2021/04/Protokoll-GTBK-2021-03-11.pdf
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5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 

Marita rapporterar om att vårens kurser går bra – så gott som alla platser är 

fyllda. Kursen ”Inför doftprovet” avvaktar vi lite med, den är planerad till maj 

– oklart om det kommer ändrade restriktioner till dess.  

Alla instruktörer har fått en uppmaning om att sätta ihop en kort presentation 

för publicering på hemsidan.  

Studiefrämjandet inbjuder/uppmanar till att anordna Hundens vecka under 

vecka 37. Beslut: Klubben ska även i år anordna en tipspromenad under 

Hundens vecka. Marie kollar lämpligt datum och åtar sig att vara 

sammanhållande för aktiviteten, med stöd från fler frivilliga. Nya frågor 

behövs. Idé finns om att vid detta tillfälle även marknadsföra kursutbudet. 

b. Tävling (TÄS) 

Inget att rapportera – alla brukstävlingar är inställda / stängda på grund av 

rådande restriktioner. NoseWork-tävlingarna i april och maj är inställda. 

c. Stuga/område 

Inget att rapportera. 

d. Kök 

Köksansvariga har gjort vissa inköp till köket, i övrigt inget att rapportera. 

e. MH (RUS) 

Mats rapporterar att årets första MH kommer att genomföras den 24 april. 

Övriga datum framgår av information på hemsidans Kalender. 

6. Inkommande skrivelser 

2021-04-07: Kallelse till medlemsmöte 
Sörmlandsdistriktet den 27 april kl 19.00. 

Beslut: Heléne deltar som klubbens representant, Cecilia 
anmäler till distriktets sekreterare. 

 

Till kassör 

 

Till kassör 

 

Till styrelsen 

 

Till styrelsen 

 

Till styrelsen 

 

 

 

Till styrelsen och sektorer. Läggs ut på hemsidan (Heléne). 

 

Till styrelsen och sektorer 
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7. Utgående skrivelser 

Vi har inte haft några utgående skrivelser.  

8. Lägesrapport pågående arbeten 

a. Plåtgaraget 

Mats presenterar en bild över platsen för garaget och pågående 

monteringsarbete. Upprop till medlemmarna om att hjälpa till med 

uppbyggnaden kommer att gå ut via FB och hemsidan inom kort. 

b. Belysningen 

Vi har ingen aktuell information om hur det ligger till med planeringen för 

arbetets utförande. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 

9. Uppföljning av åtgärdslistan 

Vi följer upp aktuell status för pågående aktiviteter på listan (se sista sidan). 

10. Övriga frågor 

a. Information till distriktet 
Anki rapporterar kort från styrelsemöte i distriktet, där bl.a en lista över 
styrelsens sammansättning och ansvariga för sektorerna efterfrågades. Alla 
GTBK:s uppgifter uppdaterades i MedlemOnline och på hemsidan direkt efter 
årsmötet. Dessa är nu också meddelade till distriktet via Anki. 

b. Adresser för fakturor 
För att slippa eftersändning av fakturor till kassören åtar sig Rolf att kolla om 
det är möjligt att få fakturor digitalt från Vattenfall och Swedbank. 

11. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet. 
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-04-08 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Stängsel övre plan Stuga/område 
 

2018-03-08 Stängsel är uppsatt.  
Återstår: grindar.  
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika. 
 
210408: Enligt uppgift från Catrin 
kommer grindarna att fixas före den 
23 april då vi har MH. 
 

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. 
210408: Dörren är ok, ett större hål 
behöver sågas upp för att kunna sätta 
in den. Rolf undersöker vilken 
snickerifirma vi har använt tidigare. 
 

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. Avvaktar 
tills plåtgaraget är uppsatt. 
Mats stämmer av med Ingela och 
Ulrika angående lämplig plats. 
 

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 
210408: Erbjudande är utlagt på 
hemsidan och några få beställningar 
är gjorda. Marita lägger ut 
påminnelse. 
 

Presentation av klubbens HUS Styrelsemöte 
2021-03-11 

Foto och kort presentation på 
hemsidan. Ansvarig: Marita 
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Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

instruktörer Är på gång. 
 

 


