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Datum: 2022-10-23 

Tid: kl 16.00-17.00 

Plats: Klubbstugan, Lötbodal 

Närvarande:  

 

 
 

1. Mötet öppnas 

Ingela Falk Jensen, vice ordförande, hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. Vid mötet närvarar 16 st medlemmar, samtliga med rösträtt. 

2. Fastställande av dagordning 

Kallelse inklusive dagordning har skickats till samtliga aktiva medlemmar samt 

publicerats på hemsidan 30 dagar före mötet. Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Linn Jensen väljs att justera dagens protokoll. 

4. Ekonomisk rapport 

Kassören har inför mötet lämnat balans- och resultatrapporter per den 30 
september, vilka finns tillgängliga för närvarande medlemmar. Se bilaga. 

Det ekonomiska läget är gott, både resultatmässigt och tillgångar på bank. 

5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 
Marita Teräs rapporterar att HUS går mycket bra – överträffar målen för antal 
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genomförda hundägarutbildningar. Medlemsträningarna på torsdagar har 
varit uppskattade och välbesökta. 

b. Tävling (TÄS) 
Ulrika Holmberg rapporterar att sektorn detta år har haft mycket god hjälp av 
funktionärer på tävlingarna, vilket är glädjande. Under 2023 planeras 7 st 
brukstävlingar, 2 st rallytävlingar samt eventuellt någon lydnadstävling 
(förutsatt att tävlingsledare finns). En träningstävling i Rally kommer att 
genomföras den 26 oktober. Just nu pågår ”Oktoberutmaningen” med dagliga 
utmaningar av olika svårighetsgrad via en FB-grupp som medlemmarna har 
kunnat anmäla sig till. Tävlingssektorn har anmält Pia Lundin och Mina Teräs 
till utbildning som tävlingsledare i lydnad. 

c. Stuga/område & Kök 
Mötet diskuterar elförbrukningen – se under punkten Styrelsen informerar. 

d. RUS (MH) 
Mats Ringel rapporterar att datum för MH under 2023 är bokade enligt 
följande: 30 april och 27 augusti (öppna) samt 28 maj, 30 september, 1 
oktober, 28 och 29 oktober (uppfödare). Eventuellt kommer en 
figurantutbildning att genomföras. Madelen Selling anmäler sig som 
intresserad att bli figurant för MH. 

e. Medlem 
Nina rapporterar att klubben hittills under året har en nettoökning med +25 
medlemmar. 

6. Styrelsen informerar 
Cecilia Trehn ger en kort information från styrelsen:  
- Vid styrelsemötet den 5 september togs beslut rörande elförbrukningen, se 
protokollet punkt 9. Medlemsmötet beslutar: Under den kalla årstiden ska 
temperaturen i stugan vara inställd på 17 grader. Låt luftvärmepumpen vara, 
ändra inte inställningarna. 
- Taket på stugan är nu lagat och klubben har fakturerat Gnesta kommun för 
materialkostnaden. 
- Funkis-festen genomförs den 18 november – alla som har bidragit till klubbens 
verksamhet kommer att få en inbjudan. 
- Planering och förberedelser för årsmötet har påbörjats. Inga motioner har 
kommit in till styrelsen. Sektorsansvariga är inbjudna till dialog med styrelsen den 
14 november. Valberedningens preliminära förslag ska delges medlemmarna 
senast den 15 november. Den 16 december ska verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan med budget vara inlämnad till styrelsen. 

7. Mötet avslutas 
Mötesordföranden avslutar medlemsmötet och välkomnar Ulrika Holmberg och 
Kristina Strömberg, som ska visa och berätta om Specialsök respektive Nosework. 

 
Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/09/Protokoll-2022-09-05.pdf


 

  Protokoll medlemsmöte                  23 oktober 2022 
   

 

 
   

 

c/o Trehn 
Hyltingeö Överby Lillgård 3 
646 96 Stjärnhov 

 

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

 

Justeras 

 
 
 
Ingela Falk Jensen  Linn Jensen 
Vice ordförande  Justerare 

 


