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Tid: kl 19.00-19.30 

Plats: Klubbstugan, Lötbodal Gnesta 

Närvarande: 

Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk 
(kassör), Pia Lundin, Nina Linder (medlemsansvarig), Marita Teräs (HUS-ansvarig) och 
Ingela Falk Jensen.  
Övriga medlemmar: se bifogad deltagarförteckning 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Gudrun Löfgren väljs att justera protokollet. 

4. Ekonomisk rapport 

Rolf ger en ekonomisk rapport för perioden 1 januari – 31 maj. Klubbens ekonomi 
är stabil och ligger väl i nivå med budget. 

Balansrapport 

2022-05-31.pdf
  

Resultatrapport 

sektioner 1 jan-31 maj 2022.pdf
  

Resultatrapport totalt 

1 jan-31 maj 2022.pdf
 

5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 
Marita Teräs rapporterar att 14 av årets 20 planerade kurser nu är genomförda. Det 
finns en stor efter frågan på valpkurser, vilket HUS försöker tillhandahålla fler av. Nya 
instruktörer är under utbildning. 
 

b. Tävling (TÄS) 
Ulrika Holmberg rapporterar att sektorn för närvarande arbetar intensivt med 
förberedelser inför stundande brukstävlingar i Spår/Sök och Skydd. Under hösten 
kommer tävlingar att genomföras i Appell Spår/Sök, Rallylydnad samt Specialsök. 
Funktionärer kommer att kunna anmäla sig och få information via klubbens FB-grupp. 
Catrin Englund med Buzzkills Box har kvalificerat sig till Bruks-SM 2022 i Skydd och 
kommer att tävla för GTBK, vilket är mycket glädjande för såväl henne som klubben! 

 
c. Stuga/område & Kök 

Eva Björk rapporterar att den nya frysen nu är inkopplad. För övrigt har hon ägnat 
åtskilliga timmar till gräsklippning och röjning för att få planerna fina inför kommande 

https://www.brukssm2022.se/
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brukstävlingar. 

 
d. RUS (MH) 

Mats Ringel rapporterar att två MH:n (varav ett uppfödar-MH) är genomförda under 
maj/juni, med max antal deltagare som lämnat god återkoppling. Planering för 
höstens MH:n kommer att ske inom de närmaste veckorna. 
 

e. Medlem 
Nina Linder informerar att medlemsutvecklingen är positiv. Klubben har nu ca 250 st 
medlemmar – en nettoökning med 29 medlemmar sedan årsskiftet. 

 
6. Elförbrukning 

Rolf redovisar en sammanställning över hittills uppkomna elkostnader för året, 
inklusive en jämförelse med tidigare år. Såväl förbrukning som kostnader har ökat 
markant – den är dubbelt så hög jämfört med motsvarande period förra året. 
Faktorer som troligen har bidragit till den högre förbrukningen är onödigt hög 
temperatur på luftvärmepumpen under den kallaste perioden i vintras samt 
utökad belysning på planerna. Dessutom har elpriserna stigit rejält under året. 
Närvarande medlemmar är överens om att vi behöver vara varsamma med 
klubbens elförbrukning. En information om vilket förhållningssätt vi har gällande 
elanvändningen kommer att läggas ut på hemsidan och sättas upp i klubbstugan. 

 

7. Övriga frågor 

a. Solbacka: Klubben har åtagit sig att under sommarperioden hålla i ett antal 
aktiviteter på den återuppstartade Solbacka-anläggningen. Området har stor 
potential för olika hundsporter och aktiviteter. Se Solbackaby webbsida. 
 

b. Klubbwebb: Styrelsen arbetar med att sätta sig in i förutsättningarna för 
SBK:s erbjudande om klubbwebb. En jämförelse finns uppsatt i klubbstugan – 
medlemmarna uppmanas att lämna synpunkter. Frågan kommer att tas upp 
vid höstens medlemsmöte. 

8. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och hälsar välkommen till kvällens föreläsare – Lena 
Tingström, diplomerad hundmassör och hundfysioterapeut.  
 

Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 
 
Justeras: 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Anki Lindholm   Gudrun Löfgren 

  

https://solbacka.se/
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