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Datum: 2022-11-14 

Tid: kl 19.00-20.15 

Plats: Digitalt, via Zoom. 

Närvarande:  
Anki Lindholm, ordförande 
Rolf Björk, kassör 
Cecilia Trehn, sekreterare 
Nina Linder 
Ingela Falk Jensen 
Marita Teräs 
Mats Ringel 
Kia Collin 

Anmält förhinder: 
Pia Lundin 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Övriga frågor läggs till. Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Nina Linder utses att justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2022-10-23 är justerat och undertecknat samt 
publicerat på hemsidan. 

5. Ekonomisk rapport 

Kassören lämnar följande rapport: 
 
På banken fanns den 31 oktober 349 tkr. Vi hade då leverantörsskulder på 17 tkr 
som betalas under november. 
Bokfört resultat för perioden 1 jan - 31 okt är +99 tkr. (Helårsbudget -92 tkr).  
1 HUS, Utfall 1 jan-31 okt, +146 tkr (Helårsbudget +29 tkr) 
2 TÄS, Utfall 1 jan-31 okt, +6 tkr (Helårsbudget -6 tkr) 
3 RUS, Utfall 1 jan-31 okt, +9 tkr (Helårsbudget +3 tkr) 
4 ÖVR, Utfall 1 jan-31 okt, -61 tkr (Helårsbudget -118 tkr) 
 
Kassören får i uppdrag att sammanställa vilka planerade inköp/kostnader som 
ännu inte fallit ut, men som borde tas på årets budget. 

6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 
Marita rapporterar att  

http://media2.gnesta-trosa-bk.se.loopiadns.com/2022/11/Protokoll-styelsemote-2022-10-23.pdf
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- Anmälningar har kommit in till bl.a Lydnadscoaching och Vardagslydnad. 
- Studiecirkel “Bästa valpen” har precis startat upp.  
- Klubben har fått två nya SBK-instruktörer: Marie Eriksson och Kia Collin.  
- HUS har lämnat rekommendationsbrev till sörmlandsdistriktet för Pia Lundin 
och Mats Ringel, avseende utbildning till SBK-instruktörer under 2023. 
Anmälan behöver lämnas in av deltagarna – Marita påminner om det. 
Beräknad kostnad 10.000 kr tas till budget 2023. 
- Angående tegelvägg för träning i specialsök, så har tidigare beslut ändrats – 
HUS kommer att återanvända nuvarande tegelvägg och flytta in den i stugan 
istället. 
Ingela rapporterar att Rally arbetar med verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. 
 

b. Tävling (TÄS) 
Ulrika Holmberg har lämnat följande rapport: Oktoberutmaningen hade 14 st 
deltagare, där några var flitiga och utförde samtliga uppgifter under månaden. 
Sektorn har fått bra feedback och önskemål om att göra om det nästa år igen. 
Ingela rapporterar att Rallytävlingarna den 1-2 juni nu är godkända och ligger 
på SBK Tävling samt på hemsidans kalender. 
 

c. Stuga/område & Kök 

Inget att rapportera. 

d. RUS (MH) 
Mats rapporterar att arbete med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
pågår. I övrigt inget nytt från sektorn. 
 

e. Medlem 
Nina rapporterar att medlemsantalet är oförändrat sedan tidigare 
rapportering (+10 och -10). 
 

7. Inkommande skrivelser 
7 nov: Sörmlandsdistriktet, om förtjänsttecken – Besvaras senast 15 dec 
9 nov: SBK Medlemssupport, bekräftelse registrering klubbavgift 2023 
9 nov: SBK, Enkät till lokalklubbar om ungdomsverksamhet – Ska besvaras, 
uppdras till sekreteraren. 
13 nov: Sörmlandsdistriktet, inbjudan (uppdaterad) till föreningsteknik 

 
8. Utgående skrivelser 

21 okt: Beställning registrering klubbavgift 2023 
 

9. Funkis-tack 18 november 
Det är 18 (eventuellt 19 st) anmälda till Funkis-tack kvällen. Bord är bokat på 
restaurang Bistro i Gnesta kl 18.30. Klubben bjuder på 2-rätters meny inkl två glas 
dryck. Ingela håller i bokningen och tack till funktionärerna. 
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10. Årsmötet 2023 

a) Valberedningens preliminära förslag till styrelse 2023 
Styrelsen tar del av valberedningens förslag. 
Publicering av valberedningens förslag ska ske på hemsidan senast den 15 
november. Sekreteraren ordnar med underlag för detta. 

b) Dialog sektorsansvariga 
Styrelsen hade bjudit in sektorsansvariga till dialog kring 2023. 
Uppdrag till sekreteraren att meddela de som inte närvarade vid mötet att 
styrelsen finns tillgänglig, vid behov av stöd. 

 
11. Förtjänsttecken 

Styrelsen tar del av kriterierna för nominering av personer som kan få SBK:s 
förtjänsttecken. Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut en fråga till sektorerna om 
de har förslag på namn. 

12. Sponsring SM 
Caroline Ling har kvalat in till SM i Freestyle, den 10 december på Stockholm 
Hundmässa. 
Beslut: Klubben sponsrar med anmälningsavgift, reseersättning och utrustning för 
1.000 kr (mot kvitto). Sekreteraren får i uppdrag att informera Caroline om 
beslutet. 
Pia Lundin har åtagit sig att ta kontakt med Hulo angående klubblogga för tryck på 
väst eller dylikt. 

 
13. Övriga frågor 

a) Protokollsjustering – protokoll 2022-09-05 
Punkt 6a. HUS: Inbjudan till utbildning Specialsök kom från Maria Gabrielsson 
med SBK:s logga. Avgift är betald till MG Hund. 

b) Nykvarn Hundhall - avgift 
Hyran har höjts till 550 kr/tim, dvs 1.100 kr per gång. Beslut: avgiften för 
medlemmarna vintersäsongen 2022/2023 ska kvarstå med 100 kr/tillfälle. 

c) Belysningen på parkeringsplatsen 
Skymningsreläet gör att lampan lyser väldigt långa tider, även under natten. 
Frågan är om den då också drar mycket el. Nina kollar med firman som gjort 
installationen.  

 
14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet - Cecilia Trehn 
 
Justeras 
 
___________________________  __________________________ 
Anki Lindholm, ordförande  Nina Linder 


