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Datum: 2022-09-05 

Tid: kl 19.00-21.20 

Plats: Klubbstugan, Lötbodal 

Närvarande:  
Ingela Falk Jensen, vice ordförande 
Cecilia Trehn, sekreterare 
Mats Ringel 
Marita Teräs 
Pia Lundin 
Nina Linder 

Meddelat förhinder: 
Anki Lindholm, ordförande 
Rolf Björk, kassör 
Kia Collin 

 

1. Mötet öppnas 

Ingela hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Val av justerare 

Mats väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2022-08-08 inkl TÄS-rapport är justerat och läggs 
därmed till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf har inför mötet lämnat följande rapport: 

På banken fanns den 31 aug 332 tkr. 

Bokfört resultat för perioden 1 jan - 31 aug är +89 tkr. (Helårsbudget -92 tkr). 

1 HUS, Utfall 1 jan-31 aug, +120 tkr (Helårsbudget +29 tkr) 
2 TÄS, Utfall 1 jan-31 aug, +4 tkr (Helårsbudget -6 tkr) 
3 RUS, Utfall 1 jan-31 aug, +16 tkr (Helårsbudget +3 tkr) 
4 ÖVR, Utfall 1 jan-31 aug, -51 tkr (Helårsbudget -118 tkr) 

Det ser väldigt bra ut både med pengar på banken och resultatmässigt. 

Balansrapport 

2022-08-31.pdf
  

Resultatrapport totalt 

1 jan - 31 aug 2022.pdf
  

Resultatrapport 

sektion 1 jan - 31 aug 2022.pdf
 

Styrelsen diskuterar behov av åtgärder för att minska elkostnaderna, som 
förväntas stiga kraftigt under kommande höst/vinter.  Se vidare punkt 9. 

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/08/Protokoll-styrelsemote-2022-08-08.pdf
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6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS): Marita rapporterar 
- Allmän träning för medlemmar är igång på torsdagar kl 18 sedan den 25 
augusti. Det har varit uppskattat.  
- Det har under sommaren och början av hösten varit en del problem med 
betalningar och anmälningar via SimpelSignup. Marita felsöker och kontaktar 
supporten vid behov.  
- Klubben har fått inbjudan till utbildning - uppdatering av 
specialsöksinstruktörer via sörmlandsdistriktet. Kostnad 1.200 kr/person inkl 
moms och fika. Klubben har totalt fyra st instruktörer. Beslut: Styrelsen 
tillstyrker deltagande av samtliga. Marita ej delaktig i beslutet. 
- Styrelsen vill framföra önskemål till distriktet att också erbjuda 
vidareutbildning / brushup / inspiration för allmänlydnadsinstruktörer. 

b. Tävling (TÄS): Ulrika rapporterar  
- Provledarutbildningen för Specialsök är under slutförande.  
- Tävling i Rallylydnad är på gång.  
- Nästa års tävlingsprogram kommer att fastställas under september. 
Styrelsen önskar dialog med TÄS inför att tävlingsprogrammet fastställs. 

c. Stuga/område & Kök: Ingen rapport lämnad.  
- Styrelsen konstaterar att nya “Fikakort” behöver tas fram, Cecilia ordnar 
detta.  
- Gnesta kommun varnar för att vistas i Lötbodals skogsområden, pga risk för 
fallande, barkborreangripna, träd. 

d. RUS (MH): Mats rapporterar 
- Uppfödar-MH hölls den 4 september. Två uppfödare vill boka in 
återkommande MH:n på klubben. Banan fungerar bra, dock behövs några 
enkare uppdateringar/reparationer.  
- Ett av de planerade öppna MH:na kommer inte att kunna genomföras, pga 
brist på funktionärer. 

e. Medlem: Nina rapporterar 
- Medlemsantalet har ökat netto med fem medlemmar. 

7. Inkommande skrivelser 
11 augusti – Information från kultur och fritid, Gnesta kommun – vbf till styrelsen 
23 augusti – SBK Info augusti 2022 – vbf till styrelsen 
24 augusti – Inbjudan MT, sörmlandsdistriktet – vbf till RUS. Ingen åtgärd. 
25 augusti – Återbetalning startavgift appell 15/8 – lämnat till TS 
27 augusti – Svar om datum för uppföljningsmöte, Solbacka 
30 augusti – Erbjudande ”Prova styrelseportalen gratis”, Reduca. Vbf till styrelsen 
 

8. Utgående skrivelser 
24 augusti – Fråga till Solbacka om uppföljningsmöte 
 

9. Beslutspunkt - information om klubbens elförbrukning 
Bordlagd fråga från föregående möte. Fakta har inhämtats beträffande jordat 
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eluttag utomhus – det har visat sig finnas ett sådant, placerat på samma vägg som 
elmätaren.  
Beslut om information gällande elförbrukning: Husbilar/husvagn får anslutas till 
stugans jordade uttag utomhus, efter överenskommelse och mot en avgift som 
bestäms utifrån rådande elpris. Övrig extern anslutning till klubbens eluttag, t.ex 
för uppvärmning eller laddning av personbilar, är tills vidare inte tillåtet. Alla 
medlemmar uppmanas att minimera elförbrukningen genom att se till att sänka 
värmen till underhållsnivå när ingen vistas i stugan.  
För övrigt förordar styrelsen att extra frys/kyl och annan elektrisk utrustning som 
inte behöver vara igång ska stängas av. Viktigt dock att känslig utrustning förvaras 
på lämpligt sätt när inomhustemperaturen är låg. 

10. Beslutspunkt – Funkis-tack särskild prestation 
Styrelsen har tagit emot ansökan från en medlem.  
Beslut: Ansökan behöver kompletteras med ungefärligt antal timmar utförda 
under 2022. Verkställande utskottet tar beslut när uppgifterna finns tillgängliga.  

 
11. 30-årsjubileet 

Nina informerar om att det hittills har kommit in få anmälningar till prova-på-
aktiviteterna. Vi behöver marknadsföra eventet ännu mer. Nina tar fram affischer 
för att anslå på olika ställen i området, vi hjälps åt att sätta upp dem. Nina gör en 
planering för vem som gör vad och lägger i FB-gruppen för styrelsen och sektorer. 

12. Funkis-tack fest 18 november 
Ingela är sammanhållande för aktiviteten. Överenskoms att vi använder FB-
gruppen för styrelsen och sektorer som kanal, där sektorsansvariga får lämna 
uppgift om vilka som har hjälpt till under året. 

13. Taket 
Enligt uppgift så är taket nu lagat av den firma som lämnat offert. Frågan kan 
därmed avslutas. 

14. Parkerade frågor från lagutvecklingen 
Tanken var att följa upp status för parkerade frågor från lagutvecklingen i mars, 
men pga tidsbrist bordläggs punkten. 

15. Mötet avslutas 

Deltagarna tackar Ingela för hembakad god äppelpaj. Mötet avslutas.  
 
Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 
Justeras 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Ingela Falk Jensen  Mats Ringel 
Vice ordförande  Suppleant 


