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Datum: 2022-12-05 

Tid: kl 19.00-20.25 

Plats: Via Zoom.  

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

Förhinder: 
Pia Lundin 
Marita Teräs 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Anki Lindholm hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Övriga frågor läggs till. Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Kia utses till justerare för dagens möte. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-14 är justerat och publicerat på hemsidan. 
Läggs till handlingarna. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf lämnar följande rapport: 

På banken fanns den 30 november 326 tkr. Vi hade då leverantörsskulder på 45 
tkr som betalas under december. 
 
Bokfört resultat för perioden 1 jan - 30 nov är +49 tkr. (Helårsbudget -92 tkr).  
Per sektor: 
1) HUS, Utfall 1 jan-30 nov, +108 tkr (Helårsbudget +29 tkr) 
2) TÄS, Utfall 1 jan-30 nov, +2 tkr (Helårsbudget -6 tkr) 
3) RUS, Utfall 1 jan-30 nov, +7 tkr (Helårsbudget +3 tkr) 
4) ÖVR, Utfall 1 jan-30 nov, -68 tkr (Helårsbudget -118 tkr) 
 
Resultatet har minskat ordentligt under månaden då det under november kommit 
in fakturor på arvoden för utfört instruktörsarbete under året med totalt 40 tkr. Vi 
har även fått faktura från SBK på Stambokföringsavgifter för hela året på 5 tkr. Vår 
Funkis-tack middag kostade 10 tkr. 

https://gnesta-trosa-bk.se/wp-content/uploads/2022/11/Styrelsemotesprotokoll-221114.pdf
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Anki påminner om att vi senast den 1 april 2023 ska återrapportera hur vi har 
använt Hållbarhetsbidraget som vi fick från SBK. Uppdrag ges till Rolf att 
sammanställa intäkter och kostnader gällande detta. En sammanställning av 
utvärderingen av balansbollsträningen ska göras, vilket Cecilia åtar sig att göra. 

6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 

Inget att rapportera. 

b. Tävling (TÄS) 

Inget att rapportera. 

c. Stuga/område & Kök 

Inget att rapportera. 

d. RUS (MH) 

Inget att rapportera. 

e. Medlem 
Nina rapporterar att 13 st medlemmar har lämnat klubben och 6 st nya har 
tillkommit. 

7. Inkommande skrivelser 
16 nov: SBK Info november 2022 
16 nov: Sörmlandsdistriktet TJH, Inbjudan Patrullhundskurs 2023. Ligger på 
distriktets hemsida. 
21 nov: Rally SBK Sörmland: Inbjudan info-kväll nya regler/skyltar. Till Ingela. 
21 nov: Aktiviteter Sörmlandsledens 50-årsjubileum. Tas vid dagens möte. 
21 nov: Fråga från kursdeltagare. Till HUS för svar. 
22 nov: Bostäder på Solbacka 2023 
24 nov: Fråga från medlem – ev privatträning. Till HUS för svar. 
26 nov: Catrin Englund – ändrad mailadress 
28 nov: Solbacka: lokal för prov i Specialsök. Till HUS. 
3 dec: Sörmlandsdistriktet: Förtjänsttecken 
 

8. Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 

9. Uppföljning av åtaganden från fg möte 

- Sammanställning planerade inköp/kostnader (Rolf). ✔Klart 

- Påminnelse om anmälan utbildning SBK-instruktör (Marita). ✔Klart 

- Publicering av valberedningens förslag (Cecilia). ✔Klart 

- Erbjudande till sektorsansvariga om stöd inför VB/VP (Cecilia). ✔Klart 

- Fråga till sektorsansvariga om kandidater för förtjänsttecken (Cecilia). ✔Klart 

- Info om sponsrings-beslut till Caroline Ling (Cecilia). ✔Klart 



 

  Protokoll styrelsemöte                  5 december 2022 
   

 

 
   

 

c/o Trehn 
Hyltingeö Överby Lillgård 3 
646 96 Stjärnhov 

 

www.gnesta-trosa-bk.se 
info@gnesta-trosa-bk.se 

 

- Kontakt med HULO om klubblogga (Pia). Loggan är skickad till Hulo, men Pia har 

inte fått någon respons efter det. Uppföljning nästa möte. 

- Belysningen på parkeringsplatsen (Nina). ✔Klart. Inga stora kostnader för LED-

belysningen som regleras via skymningsrelä, enligt montören. De rekommenderar 

inte att gå över till timer i detta fall. Beslut: Ingen åtgärd tills vidare. 

 

10. GTBK:s webb 
Modernisering och uppfräschning av vår webb har pågår. Webben är nu mera 
anpassad för mobilformat och har en högre säkerhet.  Mina Teräs har utfört ett 
stort arbete med detta och är i dagsläget den som har de kunskaper i 
webbprogrammering som krävs.  
Beslut: Mina Teräs utses till ny webbansvarig. Anki kontaktar Mina för 
överenskommelse kring kontaktuppgifter samt struktur för instruktörs- och 
tävlingsekipage-sidor.  

 
11. Årsmötet 2023 

a) Förtjänsttecken 
Sektorsansvariga har tillfrågats om förslag på namn, men ännu har inga namn 
kommit in. Under mötet kommer ett namn upp som förslag. Anki kollar 
medlemsuppgifter och tidigare uppdrag i Membersite. 

b) Dialog sektorsansvariga 
Erbjudande om dialog/stöd inför inlämning av verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan gick ut den 14 november. Ingen respons hittills. 

c) Medlemsmotioner 
Inga motioner är inkomna, ingenting att besvara således. 

d) Datum, tid och lokal för årsmötet 
19 februari 2023, kl 15.30. Lokal: Elektron B-salen (bokad 15.00-20.00). 
Studiefrämjandet står för kostnaden. 

e) Övrigt – avstämning checklistan 
Kallelse till årsmöte med tid och plats – läggs ut på hemsidan (inkl förslag till 
dagordning). Cecilia kontaktar webbansvarig. 
Styrelsemöte med tyngdpunkt på budget är inplanerat söndagen den 15 
januari, kl 15.00. Genomförs som fysiskt möte med fika/tilltugg. 

 
12. Sörmlandsledens 50-årsjubileum 

Se inbjudan och information i bifogat dokument: 

Sörmlandsledenaktivit

eter.pdf
 

Beslut: Vi avstår från att erbjuda aktiviteter och rekommenderar istället att 
Sörmlandsleden kontaktar FB-gruppen Vandra med hund. Cecilia åtar sig att 
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lämna svar till Sörmlandsleden. 
 

13. Övriga frågor 
a) Förråd övre plan  

Ett förråd är nu inköpt, faktura är på ingång. Frågan är nu var på övre plan som 
förrådet ska monteras upp. Leverantören (Bauhaus) erbjuder tjänsten 
”hembesök”, dvs åtar sig att kostnadsfritt besöka klubben för råd kring 
montering mm. Mats har kontakt med dem kring detta. Budget för montering 
och hyllor tas till nästa år. 

b) Årsmöteslokal 2024  
För att inte stå utan lokal till nästkommande årsmöte, är Studiefrämjandets 
lokal redan preliminärt bokad den 18 februari 2024, vilket naturligtvis går att 
ändra vid behov. 

 
14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 

Vid protokollet 

Cecilia Trehn 

 

Justeras: 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Anki Lindholm   Kia Collin 
Ordförande   Justerare 


