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Datum: 2022-08-08 

Tid: kl 19.00-21.00 

Mötesform: Digitalt, via Zoom 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Pia Lundin 

Nina Linder 

Marita Teräs 

Mats Ringel 

Kia Collin 

 

Meddelat förhinder: 

Ingela Falk Jensen 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning är utsänd i kallelsen. Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Kia väljs att justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2022-06-20 inkl HUS-rapport är justerat och publicerat 
på hemsidan. Protokollet läggs därmed till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf lämnar följande rapport: Halvårsbokslut visar på mycket goda resultat för 
samtliga sektorer, klart över budget. Övrig verksamhet innebär, som budgeterat, 
mest kostnader. Positivt är dock att köket har gått mycket bättre än tidigare år. En 
hel del större kostnadsposter förväntas under hösten, bl.a lagning av tak, inköp 
förråd och diverse material till stugan samt 30-årsjubileum. Solbacka-aktiviteterna 
har gett ett välkommet tillskott i kassan. 

Bilagor: 

Balansrapport 

2022-07-31.pdf
  

Resultatrapport totalt 

1 jan - 31 juli 2022.pdf
   

Resultatrapport 

sektion 1 jan - 31 juli 2022.pdf
 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/07/Protokoll-styrelsemote-2022-06-20.pdf
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6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 

Marita informerar om att Valpkursen som kör igång under augusti är fulltecknad, 
men fler är på gång. Efterfrågan finns på Valp, Specialsök och NoseWork – 
planering med instruktörerna pågår. Idéer om andra kurser finns också, t.ex 
Spårkurs, Uppletande och Rallylydnad. 
 

b. Tävling (TÄS) 

Ulrika lämnar information från TÄS via bifogad rapport. Rallytävling kommer att 

genomföras den 7 september, 15 st anmälda hittills. 

GTBK 

Statusrapport_220806_TÄS.pdf
 

c. Stuga/område & Kök 

Ingen rapport lämnad. 

 

d. RUS (MH) 

Mats informerar om att klubben nu har tre MH:n kvar, varav ett i oktober som är 

öppet, övriga två är uppfödar-MH:n. Alla är inlagda i kalendern. Enligt budget ska 

en person gå figurantutbildning, men det finns fyra intresserade. Kontakt har 

tagits med D-RUS Leif Hjelm angående utbildningen. 

Beslut: Styrelsen tillstyrker figurantutbildning för fler personer än budgeterat, 

under förutsättning att de är lämpliga och intresserade. 

 

e. Medlem 

Nina rapporterar att klubben har fått ett tillskott med tre medlemmar (netto). I 

övrigt har det varit lugnt på medlemsfronten. SBK har fortfarande inte kunnat 

lämna medlemsrapporter. 

7. Inkommande skrivelser 

2022-06-28: Information från Gnesta kommun, gällande ansökan om 
kulturarrangemang och föreningsbidrag. Skickas vidare till styrelsen. 
2022-06-30: SBK-info juni – till styrelsen för kännedom 
2022-07-05: Protokoll från SBK kongress – till styrelsen för kännedom 
2022-07-05 och 17: Förfrågningar rörande MH – till RUS för besvarande 
2022-07-21: Faktura SBK Brukshundservice – till kassör 
2022-07-23: Fråga angående medlemskap – till medlemsansvarig för besvarande 
2022-07-23: Fråga rörande kursanmälan – till HUS för besvarande 
2022-07-26: Synpunkter och förslag rörande fårhagen – svar med hänvisning till 
Gnesta kommun lämnat av ordförande 
2022-08-02: Intresseanmälan valpkurs – till HUS 
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8. Utgående skrivelser 

2022-06-30: Svar på enkät från Kammarkollegiet rörande hot och våld mot bl.a 
ideella föreningar. 
2022-08-07: Svar på enkät från Sörmlandsdistriktet. 

9. VU-beslut: Ersättning SM-ekipage 

Vid styrelsemötet den 20 juni beslutades om sponsring av klubbens SM-ekipage i 
Bruks-SM 2022. Efter mötet har verkställande utskottet tagit beslut om att 
summan för sponsring av tävlingsmaterial kan uppgå till 1.000 kr. 

10. Beslutspunkt - information om klubbens elförbrukning 

Anki föredrar förslag till beslut och information, se bilaga. 

2022-07-10_Klubbens 

elförbrukning.docx
 

Efter diskussion konstateras att frågan behöver utredas mer – vi behöver bl.a 
samla fakta gällande eluttag utomhus. Frågan bordläggs till nästa möte. 

11. Beslutspunkt - utbildning SBK-instruktör tävlingslydnad 

Marita Teräs har ansökt om att delta i utbildningen. Kostnad 4.000 kr exkl resor, 
mat och litteratur. Rekommendationsbrev bifogas.  
 

Beslut: Ansökan beviljas, klubben står för utbildningskostnaden. Övriga villkor 
enligt generellt beslut, se punkt 18 c under Övriga frågor. 

Rekommendationsbre

v_Marita Teräs SBK Instr Tävl.lydnad.pdf
 

12. Beslutspunkt – Fast tid för allmän medlemsträning 

HUS har vid föregående möte tagit upp som förslag att införa en fast tid för 

allmän medlemsträning på klubben. Styrelsen diskuterar ett tänkt upplägg. 

Beslut: Syftet med medlemsträningen är att klubbmedlemmarna träffas och 

hjälper varandra med träningen. Varje träff inleds med en gemensam samling. 

Medlemsträningen genomförs utan instruktör, men med två närvarande 

klubbvärdar. Pia tar ansvar för att få igång medlemsträningen samt planera och 

samordna gentemot klubbvärdarna. 

13. Klubb-webben 

SBK erbjuder ett upplägg och teknisk lösning för klubbwebb. Kia och Anki har satt 

sig in i förutsättningarna för detta och gjort en jämförelse mellan nuvarande webb 
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och SBK:s, vilken finns anslagen i klubbstugan. Styrelsen diskuterar - hur går vi 

vidare? Kia har haft kontakt med ansvarig på SBK för att efterhöra om det finns 

andra klubbar som har kört igång med den nya klubbwebben. Intresset har varit 

svalt. Det enda exemplet är Vadstena BK, som dock ännu inte har lagt in någon 

information på sidan. Enligt tillgängliga uppgifter är kostnaden för SBK:s 

klubbwebb högre än nuvarande webb (Wordpress).  Våra befintliga e-postadresser, 

som är kopplade till vår domän, kan inte föras över till den nya miljön.  

Beslut: Vi avvaktar med att ansluta oss till SBK:s klubbwebb tills dess att det finns 

en efterfrågan mera generellt. Vi ska istället se över vår egen hemsida - det bör 

t.ex finnas möjligheter att byta tema i Wordpress för att hemsidan ska fungera 

även på en mobiltelefon. Marita kollar med Mina Teräs, som har kunskaper i 

ämnet, om hon har möjlighet att åta sig det. 

14. Nedre appellplan 

Cecilia väcker ett förslag för diskussion gällande ingången till planen samt hur vi 

disponerar den. Som det fungerar nu är det vanligt att tävlingsträning sker nära 

ingången, t.ex ”rutan”, fritt följ och framåtsändande. Det förekommer också att 

hundar sitter kopplade och träningsväskor placeras utmed stängslet närmast till 

höger från ingången. Detta sammantaget försvårar för de som tränar och för de 

tillkommande ekipage som vill beträda planen (risk för störningar, konflikt med 

uppbundna hundar etc).  

Beslut: Vi testar och utvärderar en lösning, som innebär att vi inför en frizon från 

ingången och ett område rakt fram (i lämplig storlek). Där får man inte sätta upp 

hundar eller ha träningsmaterial. Frizonen används för att ta sig in på planen på 

ett kontrollerat sätt samt som en yta där man kan träna ingångar och/eller värma 

upp innan man förflyttar sig till den del av planen där man vill träna. Cecilia åtar 

sig att formulera ett utkast till information och skiss över planen, som kan 

komplettera nuvarande medlemsinformation på hemsidan. 

15. 30-årsjubileet – den 18 september 

Avstämning görs av pågående planering: Nina är sammanhållande för jubileet. 

Inriktningen är att erbjuda prova-på aktiviteter samt någon form av uppvisning. 

Dessutom hundpryls-loppis och tårta. Nina tar fram ett förslag till inbjudan med 

planering/schema och lägger ut i FB-gruppen för styrelsen och sektorer. Inbjudan 

utformas som ett samarbete med Studiefrämjandet. 

16. Funkis-tack – datum och upplägg 

Datum för årets Funkis-tack har via diskussion på FB-gruppen för styrelsen och 

sektorerna nu ändrats och fastställts till den fredagen den 18 november. Vi är 

överens om att klubbens funktionärer får ett tack på samma sätt som förra året, 
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dvs genom att vi går ut och äter tillsammans. Ingela är sammanhållande för 

aktiviteten, men då hon har förhinder att närvara vid dagens möte finns ingen 

aktuell information om planering etc. Avstämning sker vid nästa möte. 

17. Taket på klubbstugan 

Styrelsen stämmer av – vad är status gällande lagning av taket? Enligt den 

information som Anki har, finns för närvarande inget besked om när arbetet kan 

påbörjas. Ingela har försökt, men inte lyckats få kontakt med den entreprenör som 

har åtagit sig arbetet. Offert och skriftlig överenskommelse finns. 

Beslut: Om arbetet inte kan slutföras enligt överenskommelse, dvs senast den 30 

september, så vänder vi oss till annan entreprenör. Anki tar kontakt med Ingela 

rörande detta. 

18. Övriga frågor 

a. Klubbens agility-hinder: Synpunkter har inkommit från medlem rörande 

skaderisk vid användning av de hinder som står ute på övre plan. Ett beslut om 

att flytta undan dem är fattat sedan tidigare, men det har inte blivit 

genomfört. Sökgruppen åtar sig att utföra flytt av hindren i samband med 

träning under denna vecka. 

b. Solbacka: Våra aktiviteter under sommaren har gått mycket bra och rönt stort 

intresse. Det känns viktigt att bibehålla det goda samarbetet, bl.a för de behov 

som finns inom specialsöket. Vi behöver utse en kontaktperson. Cecilia åtar 

sig att boka ett möte med Emelie på Solbacka för att utvärdera och planera för 

det fortsatta samarbetet. Sektorsansvariga erbjuds möjlighet att delta 

och/eller komma med input. 

c. Reseersättning vid utbildning: Styrelsen fattar följande generella beslut: 

Medlem/funktionär som av styrelsen beviljats deltagande i SBK-anordnad 

utbildning för GTBK:s räkning, har rätt att ta ut skattefri ersättning för resor i 

samband med utbildningen. 

d. Bokning av tid i Nykvarns Hundhall: Marita åtar sig att kontakta Nykvarns 

hundhall för bokning av tider för vintern, i samråd med Catrin Englund. 

19. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Vid protokollet: Cecilia Trehn 
 
Justeras 
 
________________________________ _______________________________ 
Anki Lindholm, ordförande  Kia Collin, justerare 


