Protokoll medlemsmöte

29 september 2021

Mötesform: Digitalt, via Zoom
Datum och tid: 2021-09-29, kl 19.00-19.50
Närvarande:
Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk
(kassör), Marie Eriksson, Heléne Berzelius, Mats Ringel
Medlemmar: Lennart Ringel, Maria Johanson, Yvonne Wigh, Marianne Lönnmo

1.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.

Val av justerare

Marianne väljs att justera dagens protokoll.
3.

Fastställande av dagordning

Kallelse till medlemsmötet gick ut via epost till alla medlemmar den 15 augusti. Förslag
till dagordning har publicerats på hemsidan samt i FB-gruppen. Dagordningen fastställs.
4.

Ekonomisk rapport

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 augusti: Vi ligger ca 100 Tkr bättre än budget
just nu. Klubbens bankmedel uppgår till 260 Tkr och då är belysningsarbetet betalt.
5.

Rapporter sektorer

Utbildning (HUS): Kursverksamheten går bättre än budgeterat – mycket glädjande.
Hundens vecka genomfördes under vecka 38 – ej så välbesökt som tidigare år dock.
Tävling (TÄS): Sommarens tävlingar ställdes in pga många tävlingar i närområdet och
därför brist på domare. En nosework-tävling i klass 1 och 2 kommer att hållas på lördag
2 oktober, på Stjärnhovs säteri.
Stuga/område: Gräsklippning och diverse småfix på klubbområdet är gjort. Dessutom
ny belysning, dörr till lillstugan, rensning av kattvindarna mm.
Rasutveckling/MH (RUS): Mats rapporterar att det i helgen genomfördes ett uppfödarMH och ett MH anordnat av klubben. Det är mycket stor efterfrågan på MH. Två
uppfödar-MH:n är på gång.
Köket: Kontakta köket inför aktiviteter.
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Information från styrelsen

Ordföranden informerar om följande:


Valberedningen har börjat sitt arbete inför årsmötet. Deras förslag ska presenteras
för styrelsen den 15 november. Om man som medlem har något förslag till
valberedningen – kontakta sammankallande Helen Magnusson eller skicka epost
till info@gnesta-trosa-bk.se



Motioner från medlemmar lämnas skriftligt till styrelsen senast den 20 oktober.



Årsmötet kommer att hållas den 20 februari 2022. Det kommer att vara fysiskt, kl
10.00 i Studiefrämjandets lokaler.



Vi har en skada i taket på stugan, som behöver inspekteras och åtgärdas. Styrelsen
tar ansvar för att den besiktigas och beställer nödvändigt byggjobb.



Det kommunala utedasset på området är ständigt utsatt för skadegörelse.
Styrelsen anmäler det direkt till kommunen och har gjort det ett antal gånger.
Tyvärr finns en förväntan bland allmänheten att det är klubben som ska åtgärda
skadorna, men det är alltså kommunens ansvar.



Medlemsmötena är inte så välbesökta som man skulle kunna önska – vad kan det
bero på? Mötesdeltagarna reflekterar över detta. Vad kan vi göra bättre för att det
ska bli informativt? Att sprida budskapet om att det är möte kanske skulle kunna
göras även muntligt, t.ex via instruktörer och andra som möter medlemmarna.

7. Ersättning för arbete i klubben
Ordföranden ger en bakgrund – att önskemål om någon form av ersättning till
sektorsansvariga har kommit till styrelsen. Beslut är tidigare fattat om detta, se
styrelseprotokoll från den 6 april 2020, punkt 9d. Mot bakgrund av det tog styrelsen
beslut den 9 september 2021 om att avslå inkomna önskemål, men öppnade samtidigt
upp för att se över tidigare beslut.
Med hänsyn till en JÄV-situation lämnar ordförande över ordet till endast till de
närvarande medlemmarna, vilka inte har ett förtroendeuppdrag, för synpunkter.
Förtroendevalda (styrelsen) och de som har förtroendeuppdrag (sektoransvariga) har
inte möjlighet att bidra med synpunkter som kan påverka ett beslut av medlemmarna
under mötet.
Medlemmarna förordar någon form av ersättning för det arbete som utförs av
styrelsen och sektorsansvariga samt av övriga funktionärer eller medlemmar med
särskilda uppdrag.
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Beslut: Medlemsmötet ger i uppdrag till styrelsen att se över gällande beslut från den 6
april 2020. En arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen, medlemmarna
och sektorerna ska sättas samman för att ta fram ett förslag.
8.

Övriga frågor

Medlemsansvarig, Marie, informerar om att en föreläsning med Jan Gyllensten nu är
bokad och kommer att genomföras den 16 mars 2022. Mera information om anmälan
mm kommer ut framöver.
9.

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet.

Vid protokollet
Cecilia Trehn
Justeras

Anki Lindholm
Ordförande

Marianne Lönnmo
Justerare
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