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Datum: 2022-10-23 

Tid: kl 15.00-15.50 

Plats: Klubbstugan, Lötbodal 

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

Meddelat förhinder: 
Anki Lindholm, ordförande 
Rolf Björk, kassör 
 

1. Mötet öppnas 

Ingela hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Val av justerare 

Marita väljs att justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2022-09-05 är justerat och publicerat på hemsidan.  

5. Ekonomisk rapport 

Rolf har inför mötet lämnat följande rapport:  
På banken fanns den 30 sept 338 tkr. Bokfört resultat för perioden 1 jan - 30 sept 
är +102 tkr (helårsbudget -92 tkr).  

 HUS, Utfall 1 jan-30 sept, +136 tkr (helårsbudget +29 tkr) 

 TÄS, Utfall 1 jan-30 sept, +4 tkr (helårsbudget -6 tkr) 

 RUS, Utfall 1 jan-30 sept, +11 tkr (helårsbudget +3 tkr) 

 ÖVR, Utfall 1 jan-30 sept, -49 tkr (helårsbudget -118 tkr). Finns här flera stora 

kostnadsposter i helårsbudgeten som ännu inte är utförda - inköp förråd, inköp 
div material till Stuga och förråd, Funkisfest, mm. 

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

6. Rapporter sektorer 

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

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/09/Protokoll-2022-09-05.pdf
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varit uppskattade och välbesökta. Se i övrigt bifogad rapport.  
Beslut: Styrelsen tillstyrker att HUS anmäler instruktörer till digital SBK-kurs i 
bruks-spår, uppletande och tävlingsförberedelser till en kostnad av 500 kr/person. 

b. Tävling (TÄS) 
Ulrika Holmberg rapporterar att ansökan om brukstävlingar för 2023 är 
inlämnade till SBK, se bilaga för datum och klasser. Rally-tävlingar planerar att 
genomföras den 1-2 juli. Klubben har till Sörmlandsdistriktet 
anmält/rekommenderat två medlemmar som är aktiva inom tävling till 
utbildning som tävlingsledare. 

c. Stuga/område & Kök 
Ingen rapport lämnad. 

d. RUS (MH) 
Mats 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). 

e. Medlem 
Nina rapporterar att medlemsantalet minskade med 23 personer under 
september. Totalt under året har klubben dock en nettoökning med +25 
medlemmar. 

7. Inkommande skrivelser 
23 sep: Sörmlandsdistriktet, inbjudan till MT-utbildning 
26 sep: Linda Penttilä, Nya regler i Rally – till Ingela 
27 sep: Sörmlandsdistriktet, Utbildning för certifierad utställningsarrangör 
3 okt: Christopher Kontosic, Enkätundersökning Skade- och skyddsfaktorer hos 
svenska agilityhundar. Ingen åtgärd. 
4 okt: Sörmlandsdistriktet, Information om MT 2017 
6 okt: Reduca, Prova Styrelseportalen gratis i 30 dagar (samarbete med SKK). Kia 
åtar sig att titta närmare på detta. 
6 okt: Sörmlandsdistriktet, Info SBK:s valberedning – till styrelsen 
8 okt: SBK, faktura 505755 Provledarutbildning Specialsök – till kassör 
12 okt: SBK, faktura 505803 Olycksfallsförsäkring – till kassör 
15 okt: Sörmlandsdistriktet, Kallelse medlemsmöte – till styrelsen 
19 okt: Sörmlandsdistriktet, Inbjudan utbildning Föreningsteknik – till styrelsen 
19 okt: SBK-info oktober 2022 – till styrelsen och sektorer 
19 okt: Fråga om MH – till RUS för besvarande 
 

8. Utgående skrivelser 
Faktura till Gnesta kommun avseende lagningen av taket på klubbstugan. 

9. Funkis-tack 

 Fest 18 november 
Styrelsen stämmer av läget inför genomförandet av Funkis-festen den 18 
november. Inbjudan ska skickas ut till 42 personer, som enligt uppgift från 
sektorerna har hjälpt till i klubben under året. Ingela skickar ut inbjudan 
snarast. Beroende på antalet anmälda väljer vi att ha fest i klubbstugan eller 
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gå ut på restaurang. Ingela och Pia är arbetsgrupp.  
 

 Särskild prestation 
Styrelsen konstaterar att det finns behov av revidering/förtydligande av den 
del av Funkis-tack som benämns ”särskild prestation”. Den ansökan om hittills 
inkommit ska hanteras inom ramen för instruktörsersättning istället. 

 
10. Årsmötet 2023 

a) Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 

b) Körschema 
Inbjudan till sektorsansvariga att delta i styrelsemöte den 14 november.  
Sista dag för sektorernas inlämning av verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan/budget blir den 16 december. 

 
11. Övriga frågor 

a) Medlemsmöte distriktet 19 november, Södertälje bk 
Representanter från GTBK: Ingela och Pia. 

b) Föreningsteknik 3 december 2022 
Inbjudan har kommit från Sörmlandsdistriktet. Ingen av de närvarande i 
styrelsen ser något behov av att delta i utbildningen. 

c) Uppförande av tegelvägg för specialsök 
HUS önskar uppföra en tegelvägg för specialsök, placerad inomhus, för träning 
och utbildning. Beslut: Styrelsen tillstyrker önskemålet. 

 
12. Mötet avslutas 

Ingela tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingela Falk Jensen  Marita Teräs 
Vice ordförande  Ledamot 
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Bilaga TÄS-rapport 

 


