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Tid: kl 19.00-21.00 

Plats: Klubbstugan, Lötbodal Gnesta 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Mats Ringel 

Pia Lundin 

Kia Collin 

Nina Linder 

Marita Teräs 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Kia Collin väljs att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte 2022-03-28 är justerat och publicerat på 
hemsidan. 

Uppföljning av frågor / åtaganden: 

- Info om rutiner vad gäller patroner till skrivare 
Klart – en lapp med information sitter intill skrivarna i sekretariatet. Behov av 
inköp: en färgpatron cyan till laserskrivaren samt bläckstrålepatron svart. 
Ansvarig: Pia 

- Mobila Internet Dongle (Marita)  
Beslut: Enligt överenskommelse med TÄS skaffar vi ett abonnemang på 6 
månader 10 GB.  

- MH arrangörsavgift vid uppfödar MH (Mats).  
Inte vanligt med arrangörsavgift enligt Mats.  
Beslut: Vi inför för närvarande ingen avgift eftersom vi har fullbokade MH:n. 

  

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/04/Styrelsemote-220328.pdf
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5. Ekonomisk rapport 

Balans- och resultatrapport är utsänd inför mötet. Rolf sammanfattar den 
ekonomiska rapporten med att läget är gott, vi har ett resultat på +68.000 kr t.o.m 
30 april. Vi saknar inbetalning av beviljat bidrag 6.000 kr från SBK – Rolf kollar. 

Elkostnaderna har dragit iväg – hittills 13.000 kr, årsbudget 15.000. Vi behöver se 
över rutinerna kring vår elförbrukning – tas till kommande medlemsmöte. 

6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 
Det är full fart på kursverksamheten. Dock två inställda kurser: Specialsök (pga 
dubbelt utbud) och Rallylydnad fortsättning (pga för få anmälda). I övrigt fullt 
på alla kurser. Marita har deltagit i D-HUS-möte. 
 

b. Tävling (TÄS) 
Se rapport. Planer finns på att genomföra en tävling I Rallylydnad under 
hösten. 

c. Stuga/område & Kök 
Inget att rapportera. Oklart när taket kommer att åtgärdas. Ansvarig: Eva B 

d. RUS (MH) 
Mats rapporterar att uppfödar-MH genomfördes den 10 april, det gick mycket 
bra. Det MH som skulle ha varit den 24 april fick tyvärr ställas in pga sjukdom 
bland funktionärerna. Eventuellt kommer ett extra MH-tillfälle att läggas ut i 
slutet av maj som kompensation. Förslag har inkommit om att ändra flödet 
och utnyttjandet av området under MH:n, så att inte alla planer blir upplåsta. 
RUS kommer att försöka tillgodose önskemålen och ändrar upplägget till 
kommande MH:n, närmast den 15 maj. 

e. Medlem 
Nina rapporterar att det har varit en stor tillströmning av nya medlemmar. Ett 
informationstillfälle för nya medlemmar anordnades under april, men tyvärr 
kom ingen. Medlemsmöte ska hållas den 20 juni, där vi också har en 
medlemsaktivitet med Lena Tingström. 

7. Inkommande skrivelser 

Datum / Från / Ämne Åtgärd / Notering 

29 mars / Södermanlands Nyheter, Amanda 

Labbart / Vad tycker ni vi ska skriva om? 

Tas upp under punkt 16 på dagens möte 

30 mars / InClub / Faktura Till kassör 

1  april / Gnesta kommun, Kerstin Gustafsson Ehk 

/ Två tips till föreningar 

 

5 april / SBK Sörmlandsdistrikt / Information Till styrelsen och sektorer för kännedom 

10 april / privatperson / fråga om Agility Besvarat 
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Datum / Från / Ämne Åtgärd / Notering 

12 april / SBK Sörmlandsdistriktet / Dagordning Till GTBK:s representant på medlemsmöte 

13 april / privatperson / fråga om Valpkurs Till HUS, svar lämnat 

14 april / SBK / Kongresshandlingar och 

revisionsberättelse inför kongressen 2022 

 

14 april / SBK / SRD och brakycefala raser  

25 april / SBK / SBK Info april 2022 Till styrelsen och sektorer för kännedom 

28 april / SBK / Bet av medlemsavgifter – 

tävlingar i helgen 

Till styrelsen och sektorer, särskilt TÄS 

8. Utgående skrivelser 

13 april / Rekommendationsbrev för skrivarutbildning Rallylydnad 

9. VU-beslut 

Underlag: inbjudan till skrivarutbildning inom Rallylydnad, från SBK Stockholm, se bilaga. 
Ingela Falk Jensen önskar få gå utbildningen för att uppdatera sin licens som skrivare. 

  
Beslut: Ingela Falk Jensen anmäls till utbildningen, för att uppdatera sin licens som 
skrivare i Rallylydnad. Kostnad 1.500 kr. Som motprestation ska Ingela och Anders Jensen 
(som i december 2020 fick ok att gå skrivarutbildning) arrangera två Rallytävlingar på 
GTBK senast 31 december 2023. 

10. Information / Beslut 
Anki informerar om att SBK Sörmlandsdistriktet har för avsikt att starta en 
instruktörsutbildning för tävlingslydnad. I samråd med HUS-ansvarig kommer 
utbildningen troligen att hållas på GTBK. Start sker den 13 oktober, på 
torsdagskvällar. 

11. Styrelsemöte och medlemsmöte den 20 juni 

Vi har ett kortare styrelsemöte kl 18 och medlemsmötet startar kl 19. Punkter: 

ekonomi, rapport från sektorerna, elförbrukning. Kaffe/te och mackor (var och en 

fixar). Nina och Cecilia ordnar med kallelse, ska gå ut 30 dagar före mötet. 

12. Medlemsutskick om att hjälpa till på klubben 

Vi avvaktar med utskick tills det finns konkreta aktiviteter att hjälpa till med. 

13. Elektroniska kalendern 

Hur kan vi undvika krockar mellan sektorernas aktiviteter i klubbkalendern?  
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Beslut om rutin: i de fall datum för en aktivitet kräver planering / svarstid från 

utomstående etc, ska aktivitetsansvarig anmäla till webbansvarig att lägga in 

preliminärbokning datum i kalendern. Rutinen läggs in i FB-gruppen för styrelse 

och sektorer samt skickas ut via epost till berörda. 

14. Inköpsansvarig / samordnare 

Önskemål om att utse en inköpsansvarig som samordnar inköp i klubben kom fram 

vid lagutvecklingen mellan styrelsen och sektorsansvariga i mars.  

Beslut: styrelsen ser inte att det finns något stort behov av en sådan funktion i en 

så pass liten förening som vår. Inköpsfrågor som kräver samordning bör enklast 

kunna lösas via kontakt i FB-gruppen för styrelsen och sektorerna. 

15. Solbacka – marknadsföring 

Ett program med sommaraktiviteter finns framtaget. Den 4 maj träffar vi ansvariga 

på Solbacka för att planera det praktiska genomförandet av dessa. 

16. PR / marknadsföring / kontakt media 

- Gnesta kommun, kultursamordnare. Vi skickar svarsmejl och tipsar om vår 

hemsida. Cecilia 

- Södermanlands Nyheter: vi svarar via epost och tipsar om kurser och tävlingar 

samt aktiviteter på Solbacka. Cecilia skriver ihop en text med Marita som 

bollplank.  

17. Uppföljning av åtgärdslistan 

Se sista sidan. 

18. Övriga frågor 

a. MH-banan. Se ovan under punkt 6d RUS. 

19. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet 

Cecilia Trehn 

 

 

Justeras 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Anki Lindholm   Kia Collin 

Ordförande   Justerare 
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Åtgärdslistan 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Mindre bod för bl.a 

rallyskyltar och 

tävlingsmaterial 

 

Styrelsen Tas till budget 

för 

Stuga/område 

2022.  

Mats tar fram förslag på lämplig 

bod, i samråd med TÄS och Rally. 

220328: Budget finns, anskaffning 

pågår. Uppföljning i juni. 

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. Vi avvaktar ny klubb-

webb. 

Inredning i plåtgaraget 

utifrån behov av förvaring. 

 

Styrelsen, 

kontaktperson 

Mats R 

Beslut styrelsen 

210909: Inköp 

tas upp till 

budgeten 2022 

för 

Stuga/område, 

i samråd med 

TÄS och HUS. 

 

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. 

220328: Inlägg rörande 

inredningen kommer att läggas ut 

på GTBK FB-grupp inom kort. Tas i 

juni. 

Aktivitetsbanan behöver 

rustas upp 

 

Stuga/område 2021-11-11 Sektoransvarig informeras. Tas till 

städdag eller liknande. 

Parkerade frågor från 
lagutvecklingen: 
 Arbets-

/uppdragsbeskrivningar 

 Överlämning/introduktion 

 Inköpsansvarig/samordnare 

 Gemensam kalender 

 Årsplanering/årshjul 

 Funktionärer i MemberSite 

 Toaletten 

 PM-mallar 

 Loggor GTBK o Stfr 

 Tävlingar Rallylydnad 

Styrelsen 2022-03-12 

Styrelsen och 

sektors-

ansvariga 

Se bilaga. 

Parkerade frågor vid 

lagutvecklingen 220312
 

 


