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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2021-08-12, kl 19.00-20.15 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Gudrun Löfgren 

Heléne Berzelius 

Marie Eriksson 

Marita Teräs 

Ingela Falk Jensen 

Mats Ringel 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2021-06-10 läggs till handlingarna. 

4. Ekonomisk rapport 

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 juli:  

Resultatet för perioden 1 jan - 31 juli är -6 tkr.  

Under juli har vi betalat fakturan till MT:s Bygg för byte av dörren. Faktura för 

belysningsarbetet är att förvänta. Vi har fått in en del begäran om ersättning från 

vårens kursledare. Kostnaden för kursen som Towa Lind höll täcktes till större 

delen av inkomna kursavgifter från deltagarna. 

Balansrapport 

2021-07-31

Resultatrapport Total 

2021-01-01--07-31

Resultatrapport 

Sektorer 2021-01-01--07-31
 

5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS): Marita rapporterar att en valpkurs startar inom kort, 

instruktör Eva Bäckman. Ytterligare en valpkurs planeras. Allmänlydnadskurs 

och grundkurs i NoseWork är också på gång. Erbjudande om spårkurs har 

legat ute, men inte lockat deltagare så den kommer att tas bort.  

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2021/08/Protokoll-styrelsemote-GTBK-2021-06-10.pdf
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Våra specialsöksinstruktörer behöver en uppdatering, vilket erbjuds via en 

digital utbildning via SBK. Kostnad 2.000 kr/person. Vi har fyra instruktörer 

som är aktuella för detta: Anki, Ulrika, Marita och Kristina. Budget finns inte 

avsatt för detta. Beslut: medel tillstyrks för utbildningen.  

Arbete med att lägga ut information om instruktörer på hemsidan pågår, vi 

har tyvärr stött problem med tillgången till våra foton här. Heléne tar kontakt 

med Loopia. 

b. Tävling (TÄS): Gudrun rapporterar att NoseWork-sektorn signalerar ”tummen 

upp”. Vi kommer inte att ha några bruks- eller lydnadstävlingar alls detta år. 

c. Stuga/område: Ingela har inget att rapportera. Vi kan dock notera att våra 

planer är nyklippta och fina. 

d. Rasutveckling/MH (RUS): Mats rapporterar att läget är lugnt just nu – 

närmast väntar ett MH den 18 september där ett antal anmälningar har 

kommit in. 

e. Köket: Inget att rapportera. 

6. Inkommande skrivelser 

 

Fråga MH – besvarad 8 aug 

 

Fråga agilityträning – besvarad 8 aug 

 

Fråga återlämning nycklar – besvarad 6 aug 

 

Fråga valpkurs – vbf till HUS för svar 

 

Till kassör 

 

Till kassör 

 

Fråga valpkurs – vbf till HUS för svar 
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Avslut medlemskap – besvarad 1 aug 

 

 

Till kassör 

 

Fråga MH – till RUS för svar 

 

Fråga MH – till RUS för svar 

 

” 

 

Fråga från medlem – besvarad 24 juli 

 

Till kassör 

 

Till kassör 

 

Till styrelsen och sektorsansvariga 

 

Till styrelsen och sektorsansvariga 

 

Fråga träning – besvarad 15 juni 

 

Distriktsinfo – till styrelsen och sektorer 

 

Till styrelsen + sparat på DropBox 

7. Utgående skrivelser 

 

 

Svar på fråga om MH 

 

Svar på fråga om agilityträning på klubben 

 

Svar på fråga om våra planer 

 

Utskick till sektorsansvariga 

 

Svar på fråga om träning på klubben 

  

8. Lägesrapport pågående arbeten 

a. Belysningen 

Arbetet med belysningen är klart. Vi behöver bara testa att tända belysningen 

på kvällen för att se att de är riktade åt rätt håll. Eventuella justeringar utförs av 
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entreprenören. Gudrun formulerar en information rörande belysningen, att 

lägga ut på hemsidan. 

b. Dörren till lillstugan 

Arbetet klart. 

9. Funkisfest 

Inbjudan har gått ut till sektorsansvariga och de har svarat vilka funktionärer de vill 

bjuda in. 

Festkommitté: Cecilia (utskick), Marita (mat), Marie (lekar), Anki. 

10. Uppföljning av åtgärdslistan 

Vi följer upp pågående åtgärder och stryker de som är klara. Se sista sidan. 

11. Övriga frågor 

c. Medlemsmöte i höst 

Nästa medlemsmöte blir onsdagen den 29 september kl 19.00 via Zoom. 

Cecilia skickar ut kallelse till samtliga medlemmar. 

d. Föreläsning 

Marie har haft kontakt med Lars Gyllensten om en föreläsning i början av 

nästa år, med positivt besked. Vi behöver en stor lokal - Marie kollar Elektron 

i Gnesta och eventuellt Vattrangsborg i Björnlunda samt tar fram förslag på 

datum. 

e. Agilityhindren 

Hindren har stått utomhus en längre tid och är inte i bästa skick. Risk för 

skador på hundar eller förare finns. Beslut: Vi behöver ta bort de hinder som 

inte längre är säkra att använda. Anki + någon mer åtar sig att ordna med 

det. 

12. Mötet avslutas 

Anki tackar för ikväll och avslutar mötet. 
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-08-12 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Stängsel övre plan Stuga/område 
 

2018-03-08 Stängsel är uppsatt. 
Återstår: 1 st grind? Cecilia kollar med 
ansvariga. 
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika. 
 

Förvaringsbodar på planerna Stuga/område  2019-09-18 
(medlemsmöte) 

Del 1: Klart - plåtgaraget är monterat. 
Eventuellt behov av inredning tas som 
separat punkt. Kodlås till garaget ska 
anskaffas – Gudrun fixar. 
 
Del 2: en mindre bod för bl.a 
rallyskyltar och tävlingsmaterial 
 

Toa på klubben Stuga/område 2020-10-08 Framtaget kostnadsförslag finns. 
Anskaffning sker när vi har ett 
helhetsförslag, vi avvaktar tills vidare. 
Styrelsebeslut 2021-08-12: punkten 
stryks, då kostnadsförslaget har blivit 
för gammalt. 
 

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. 
Klart. 
 

Presentation av klubbens 
instruktörer 

HUS Styrelsemöte 
2021-03-11 

Foto och kort presentation på 
hemsidan. Ansvarig: Marita 
Pågår, alla har inte kommit in med 
underlag. 
 

Inredning i plåtgaraget utifrån 
behov av förvaring. 

 

Styrelsen  Input från TÄS och HUS. 

 

  
 

 


