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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2021-10-14, kl 19.00-20.45 

Närvarande:   Anmält förhinder: 

Anki Lindholm, ordförande  Marita Teräs 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Heléne Berzelius 

Marie Eriksson 

Ingela Falk Jensen 

Mats Ringel 

Gudrun Löfgren 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Val av justerare 

Marie väljs att justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2021-09-09 är justerat och läggs därmed till 
handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 30 september:  

Balansrapport 210930

   

Resultatrapport Total 

210930
   

Resultatrapport 

Sektorer 210930
 

Resultatet för perioden 1 januari – 30 september är -32 Tkr, vilket faller inom 

ramen för budgeten. Klubben har goda intäkter för kursverksamheten, Nosework 

och MH. Anspråk på instruktörsarvode bör inkomma senast den 1 december. 

HUS-ansvarig får i uppdrag att skicka ut en påminnelse till instruktörerna.     

6. Rapporter sektorer 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2021/09/Protokoll-styrelsemote-GTBK-2021-09-09.pdf
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a. HundägarUtbildning (HUS): Marita har lämnat en utförlig rapport inför 

mötet, se bilaga.  

HUS 2021

  

b. Tävling (TÄS): Gudrun rapporterar från sektorn att de nyligen genomförda 

Nosework-tävlingarna har gått mycket bra. Styrelsen efterfrågar information 

om beslutade tävlingar under 2022, gällande bruks/lydnad och Nosework. 

Gudrun tar kontakt med TÄS-ansvarig i frågan. 

c. Stuga/område: Ingen rapport. 

d. Rasutveckling/MH (RUS): Mats rapporterar att genomförda MH:n har avlöpt 

bra. Den 24 oktober körs årets sista MH och därefter kommer en planering för 

2022 att göras.  

e. Köket: Ingen rapport. 

7. Inkommande skrivelser 

Datum, ämne Åtgärd 

12 sep – Fråga från hundägare om hundraser 

på klubben, önskar tips och kontakter 

Besvarat och hänvisat till FB-gruppen för kontakter 

13 sep – Utskick från SBK:s centrala 

valberedning 

För kännedom till styrelsen och sektorer 

28 sep – Nya anvisningar och 

träningsledarbevis för verksamhet vid s.k 

hundförbudstiden 

Till ordförande. Tas upp som särskild punkt vid 
styrelsemöte 14 oktober. 

2 oktober – Avräkningsunderlag från SBK Till kassör 

 

6 oktober – Fråga om valpkurs Vidarebefordrad till HUS, besvarad 

 

8 oktober – Kallelse till medlemsmöte 

Sörmlandsdistriktet 

För kännedom till styrelse och sektorer 

12 oktober – Information om beslut från 

SKK/DN 

 

13 oktober – Valberedning distriktet För kännedom till styrelse och sektorer 

8. Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  
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9. Funkisfest – fortsatt planering 

Cecilia rapporterar att det hittills kommit några enstaka anmälningar till festen, 

trots nytt datum. Cecilia skickar ut en påminnelse till de funktionärer som inte har 

svarat. 

10. Arbetsgrupp – Ersättning för arbete i klubben 

Frågan togs upp på medlemsmötet den 29 september, då medlemmarna lämnade 

ett uppdrag till styrelsen att se över gällande beslut rörande arvode till klubbens 

funktionärer. En arbetsgrupp är nu tillsatt, bestående av en sektorsansvarig, en 

medlem utan förtroendeuppdrag samt sekreterare, ordförande och kassör. Bland 

förutsättningarna finns tidigare beslut om att klubben inte ska agera arbetsgivare. 

Arbetsgruppen träffas i slutet av oktober för att ta fram ett förslag. Tanken är att 

det så småningom ska utmynna i ett policydokument. 

11. Nya anvisningar och träningsledarbevis för verksamhet vid s k hundförbudstiden 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för 
prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstiden. Länk med 
information: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-
organisation/forbund/nyheter/2021/09/nya-anvisningar-vid-hundforbudstiden/ 
 
All verksamhet under hundförbudstiden ska vara sanktionerad av lokalklubben.  
Som till exempel kan nämnas klubbens träningsgrupp i Sök, som är anmäld till 
styrelsen och sker i samarbete med Studiefrämjandet.  

Beslut: Anki åtar sig att hantera och administrera träningsledarbevisen.  

12. På gång inför årsmötet 

 Sista dag för att lämna motioner är den 20 oktober – ännu har inga 
motioner inkommit till styrelsen. 

 Anki har stämt av läget med valberedningen, vars arbete pågår för 
närvarande.  

 Information till sektoransvariga om sista datum för 
verksamhetsberättelse/plan och budgetförslag behöver gå ut. Cecilia 
skickar ut information om att senaste datum är den 20 december och att 
Rolf återkommer med budgetunderlag. 

 Förtjänsttecken – genomgång av underlag att skicka in till distriktet. 
Styrelsen har två stycken nomineringar. 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brukshundklubben.se%2Ffunktionar%2Fklubb-organisation%2Fforbund%2Fnyheter%2F2021%2F09%2Fnya-anvisningar-vid-hundforbudstiden%2F&data=04%7C01%7C%7C366cbbe02ab64fd64e7908d9819d3799%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637683335132058661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2FSOMaNDXgoG%2Fj7PyM1qIZ4TAxlvc5VCc%2FMQrDlBzKU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brukshundklubben.se%2Ffunktionar%2Fklubb-organisation%2Fforbund%2Fnyheter%2F2021%2F09%2Fnya-anvisningar-vid-hundforbudstiden%2F&data=04%7C01%7C%7C366cbbe02ab64fd64e7908d9819d3799%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637683335132058661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2FSOMaNDXgoG%2Fj7PyM1qIZ4TAxlvc5VCc%2FMQrDlBzKU%3D&reserved=0
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13. Ny kommunikationspolicy från SBK centralt sedan i våras 2021 

Av denna framgår bland annat att när vi i externt i skrift namnger vår 
organisation ska vi använda följa följande benämningar:  

 
Förbundet = Svenska Brukshundklubben.  Ska skrivas ut fullständigt när 
förbundet nämns. Om namnet förekommer flera gånger i en text kan 
förkortningen SBK användas. Den ska då skrivas inom parentes första gången 
hela namnet förekommer: Svenska Brukshundklubben (SBK). 
 
Hela organisationen där både förbund, distrikt, rasklubbar, lokalklubbar 
inkluderas = Brukshundklubben.  Ska inte förkortas. 

 
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/

Svenska_Brukshunklubbens_Kommunikationspolicy.pdf 

Styrelsen noterar informationen. Anki informerar sektorsansvariga. 

14. Uppföljning av åtgärdslistan 

Vi följer upp pågående åtgärder. Se sammanställning på sista sidan.  

15. Övriga frågor 

a. Medlemsmöte Sörmlandsdistriktet den 9 november 
Beslut: Mats representerar GTBK. Cecilia anmäler till distriktet. 

b. Belysningen 
Cecilia tar upp att det finns synpunkter på belysningen som framkommit vid 
aktiviteter/kurser på kvällstid. Det finns bl.a. önskemål om 
- längre tid på den belysning som tänds via rörelsedetektor 
- omriktning av belysningen på övre plan, eventuellt också på nedre plan 
(oklart). 
Beslut: Gudrun tar kontakt med firman som utförde belysningsarbetet för att 
bestämma en träff på kvällstid med dem och några medlemmar som vill 
medverka för att få detta bra. 

c. Hemsidan 
Marie frågar om det går att göra om hemsidan så att den blir mera tillgänglig 
och lättanvänd i mobilen. Styrelsen konstaterar att man saknar tillräcklig 
kunskap om WordPress för att åtgärda detta. Dessutom är det på gång en 
gemensam webblösning för Brukshundklubben – Projekt klubbwebb 2021.  
Beslut: Ingen åtgärd i dagsläget, vi avvaktar till årsskiftet för att se om det 
kommer en central lösning. 

16. Mötet avslutas 

Anki tackar för ikväll och avslutar mötet.  

https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Svenska_Brukshunklubbens_Kommunikationspolicy.pdf
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Svenska_Brukshunklubbens_Kommunikationspolicy.pdf
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/ny-webbplats/
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-10-14 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Stängsel övre plan Stuga/område 
 

2018-03-08 Stängsel och alla grindar är uppsatta. 
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika. 
Klart. 

Mindre bod för bl.a 
rallyskyltar och 
tävlingsmaterial 
 

Styrelsen  Mats tar fram förslag på lämplig bod, i 
samråd med TÄS och Rally. 
Tas till budget för Stuga/område. 
Pågår. 

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, 
kontaktperson 
Mats R 

 Behov framförda från TÄS och HUS: 
Hyllor ska anskaffas och sättas upp för 
tillfällig förvaring (i avvaktan på 
mindre bod) av: träningsapporter, 
ruta, koner samt rallyskyltshållare och 
skyltar. 
Beslut styrelsen 210909: Inköp tas 
upp till budgeten 2022 för 
Stuga/område, i samråd med TÄS och 
HUS. 

Taket på kattvinden Styrelsen  Ska besiktigas av behörig firma, Anki 
kontaktar de som installerade dörren 
i lillstugan. 
Ej klart. 

Omriktning / åtgärd av 
belysningen 

Styrelsen 2021-10-14 Träff kvällstid med entreprenör och 
några medlemmar för omriktning och 
ändring av timer-funktion. Ansvarig: 
Gudrun 

 

Vid protokollet 
 
Cecilia Trehn 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Anki Lindholm   Marie Eriksson 
Ordförande   Ledamot 


