
 

  Protokoll styrelsemöte                  20 juni 2022 
   

 

 
   

 

c/o Trehn 
Hyltingeö Överby Lillgård 3 
646 96 Stjärnhov 
info@gnesta-trosa-bk.se 

www.gnesta-trosa-bk.se 
info@gnesta-trosa-bk.se 

 

Tid: kl 18.00-18.40 

Plats: Klubbens lillstuga, Lötbodal Gnesta 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Pia Lundin 

Nina Linder 

Marita Teräs 

Ingela Falk Jensen 

 

Meddelat förhinder: 

Mats Ringel 

Kia Collin 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Ingela väljs att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-05-02 är justerat och kan därmed 
läggas till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf rapporterar att bokfört resultat för perioden 1 jan - 31 maj är +90 tkr 
(helårsbudget -92 tkr). I resultatet ingår alla inbetalda kursavgifter samt tävlingar 
för hela våren, dock ännu ej alla budgeterade kostnader för dessa sektorer. 

Balansrapport 

2022-05-31.pdf
  

Resultatrapport 

sektioner 1 jan-31 maj 2022.pdf
  

Resultatrapport totalt 

1 jan-31 maj 2022.pdf
 

6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 
Marita har inför mötet lämnat en statusrapport, se bilaga. 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/05/Protokoll-2022-05-02.pdf
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GTBK Statusrapport_ 

HUS_20220620.pdf
 

HUS anmäler fråga till styrelsen: Fast tid för öppen träning för medlemmar.  
Närvarande anser att ambitionen är god, men att någon form av ”klubbvärd” bör 
finnas närvarande vid varje medlemsträning. Frågan tas till FB-gruppen för styrelsen 
och sektorerna för vidare diskussion.   
 

b. Tävling (TÄS) 
Rapport kommer att lämnas av sektorsansvarig Ulrika Holmberg vid medlemsmötet. 

 
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 
brukstävlingar. 

 
d. RUS (MH) 

Mats rapporterar att två MH:n (varav ett uppfödar-MH) är genomförda sedan 
föregående styrelsemöte. Bägge var fullbokade och har fått god återkoppling. 
Planering för höstens MH:n kommer att ske inom de närmaste veckorna. 
 

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

7. Inkommande skrivelser 
Klubben har fått två enkäter som ska besvaras:  
- Inkom den 11 juni: Sörmlandsdistriktets roll. Svar ska lämnas senast den 7 
augusti. Anki avstår ifrån att delta i klubbens svar, då hon sitter i styrelsen för 
distriktet. Cecilia skickar enkäten vidare till styrelsemedlemmarna för input till 
svar. 
- Inkom den 17 juni: Enkät från Kammarkollegiet, rörande hot och hat. Svar ska 
lämnas snarast. Cecilia åtar sig att svara på enkäten för klubbens räkning. 
Övriga inkomna skrivelser:  
- Avtal med medlem för hyra av appellplan den 12 juni 
- Korrespondens gällande avbokning av domaruppdrag för inställda NoseWork-
tävlingar 
- Information från SBK 
- Synpunkter från medlem 
- Fakturor från SBK och DogMotion 
- Försäkringsbevis SKK 
 

8. Ändring av VU-beslut – utbildning rallylydnads-skrivare 

Beslut fattat vid styrelsemöte den 2 maj behöver ändras. Detta då SBK Centralt har 
kommit med ett förtydligande om vad som gäller p g a pandemin. Nytt beslut: Ingela Falk 
Jensen behöver inte gå skrivarutbildningen för att få behålla sin auktorisation. 
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9. VU-beslut 
Verkställande utskottet har fattat beslut om att hyreskostnad för uppställning av 
husbil/husvagn på klubben ska fastställas till 100 kr/dygn. Detta med hänsyn taget 
till rådande elpriser. Beslutet publiceras på hemsidan, ansvarig Kia. 

 
10. Elförbrukning 

Rolf redovisar en sammanställning över hittills uppkomna elkostnader för året, 
inklusive en jämförelse med tidigare år. Såväl förbrukning som kostnader har ökat 
markant. Frågan tas till det efterföljande medlemsmötet för information och 
eventuell diskussion. 

 

11. Övriga frågor 

a. SM-ekipage: Styrelsen har fått glädjande besked om att Catrin Englund har 
kvalificerat sig till Skydd i årets SM i Bruks. Det är kutym bland lokalklubbarna 
att sponsra SM-ekipage med anmälningsavgift och tävlingsutrustning, typ 
halsband. Beslut: Klubben sponsrar Catrin och Buzzkills Box med gängse 
belopp, mot uppvisande av kvitton. Uppdrag ges till TÄS-ansvarig att stämma 
av med Catrin rörande detta. 
 

b. Klubbwebb: Anki rapporterar att hon och Kia arbetar med att sätta sig in i 
förutsättningarna för SBK:s erbjudande om klubbwebb. En jämförelse finns 
uppsatt i klubbstugan. Frågan tas upp vid höstens medlemsmöte. 
 

c. Funkis-fest – nytt datum: Föreslaget datum för årets Funkis-fest har visat sig 
krocka med SM i Bruks. Nytt datum ska fastställas genom dialog i FB-gruppen 
för styrelsen och sektorerna.  

12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet. 
 

 
Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 
 
Justeras: 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Anki Lindholm   Ingela Falk Jensen 
 

 


