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Verksamhetsberättelse 2022 
 

Förtroendeuppdrag 
Styrelsen för Gnesta-Trosa Brukshundklubb (GTBK) har under 2022 varit sammansatt enligt följande: 

 Anki Lindholm, ordförande 

 Ingela Falk Jensen, vice ordförande 

 Cecilia Trehn, sekreterare 

 Rolf Björk, kassör 

 Marita Teräs, ledamot 

 Pia Lundin, ledamot 

 Kia Collin, ledamot 

 Nina Linder, suppleant 

 Mats Ringel, suppleant 

Styrelsen har sammanträtt tio gånger (inklusive konstituerande möte). Därutöver har två  

medlemsmöten genomförts. Styrelsemötena har genomförts fysiskt eller digitalt (via Zoom) 

beroende på årstid. Medlemsmötena har genomförts fysiskt, i klubbstugan. 

Övriga förtroendeuppdrag redovisas nedan. 

Revisorer 

 Catrin Englund 

 Pernilla Lövström 

Valberedning 

 Helen Magnusson (sammankallande) 

 Kristina Strömberg 

 Kristine Hagström 

Sektorsansvar 

 Marita Teräs, Hundägarutbildning 

 Ulrika Holmberg, huvudansvarig Tävling. För del av året har Kristina Strömberg ansvarat för 

tävling och prov i Nose Work. 

 Mats Ringel, Rasutveckling 

 Helen Magnusson, Kök 

 Eva Björk, Stuga & område 

  



Sida 4 av 22 
 
 
 
 

 
 

Styrelsens rapport 

Året startade med något efterlängtat - slopande av pandemirestriktionerna för bland annat 

deltagarbegränsningar vid sammankomster.  Äntligen fick vi börja umgås mer socialt med fler 

evenemang och olika sammankomster. Några axplock vad lättnaden av restriktionerna öppnade upp 

för oss: 

 Planera och genomföra tävlingar och prov på klubben. 

 Tillsammans med medlemmarna fira vår fina klubb som fyllde 30 år.   

 Under vårens medlemsmöte hade vi en extern föreläsare om bl.a hundens hållbarhet.  

 Vårt bidrag till Brukshundklubbens projekt om Hållbarhet, var att stödja förbättrad hälsa hos 

hund och människa. Med hjälp av Healthy Dog Academy erbjöd klubben en dag med 

grundkunskaper i hundens 

rörelsehälsa genom friskvård. Ju 

längre hunden håller sig frisk och 

aktiv, desto längre möjliggör det 

för hundägaren att vara mer 

fysisk. 

 Det som nu börjar bli en tradition 

är klubbens ”Funkis-Tack”, ett sätt 

att visa våra funktionärer 

uppskattning för arbetsinsatserna 

under det gångna året.  I slutet av 

året bjöd vi in till middag och vi 

hade en trevlig och lättsam 

samvaro under kvällen.  

Något vi särskilt vill lyfta fram är vårt nya samarbete med Solbacka i Stjärnhov. Det resulterade i att vi 

under sommarhalvåret kunde erbjuda flera aktivitetstillfällen med olika inriktning, t ex Rallylydnad, 

Personspår, Skogsaktivering, Uppletande, Nose Work och Specialsök.  

Värt att minnas är också att 

 Klubben har haft två ekipage som representerat oss i SM (Bruks och Freestyle). 

 Vi har moderniserat vår klubbwebb i syfte att få den mer inbjudande och lättläst samt med 

en tydlig kalender där våra aktiviteter finns. Men framför allt är den nu äntligen 

mobilanpassad! 

 Vi tillsammans har lyckats att minska elförbrukningen genom olika åtgärder och att vi tänker 

oss för.  Väl värt i dessa tider med stigande och dyra elpriser. 

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla funktionärer, sektoransvariga, instruktörer och 

medlemmar som bidrar till att vi är en ambitiös klubb med aktiva hundägare. 

https://solbacka.se/
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Medlemmar 

Medlemsantalet har under 2022 utvecklats positivt. Enligt uttag från SBK Membersite hade vi totalt 

207 st aktiva1 medlemmar per den 31 december 2022. Dessa fördelar sig per kategori enligt nedan: 

 188 st ordinarie medlemmar (varav 139 st med förbundsavgift) 

 15 st familjemedlemmar 

 1 st hedersmedlem 

 2 st ungdomsmedlemmar, anslutna till Sveriges Hundungdom 

 1 st utlandsmedlem 

Genomförda medlemsaktiviteter under året: 

Medlemsmöten med teman 

Till vårens medlemsmöte hade vi bjudit in Lena Tingström - diplomerad hundmassör (Axelsons 

Animal Massage School) och Certifierad Hundfysioterapeut (Redog). Lena föreläste om hållbarhet 

hos hunden genom förebyggande träning. Hon visade massagegrepp och stärkande övningar på sin 

egen hund. 

I samband med höstens medlemsmöte fick alla medlemmar information om samt vara med på 

visning av hundsporterna Nose Work och Specialsök. Denna aktivitet hölls av klubbens egna 

instruktörer – Kristina Strömberg respektive Ulrika Holmberg. 

30-årsfirande 

Under året fyllde klubben 30 år och det firade vi genom att bjuda in medlemmar och allmänheten till 

klubben för att fika och äta tårta, besöka vår loppis med hundgrejor samt prova olika hundsporter 

och aktiviteter tillsammans med sin hund. Besökarna kunde även titta på uppvisning i Freestyle av 

vårt SM-ekipage Caroline och Lazy. Det var en alltigenom mycket lyckad dag med vackert väder och 

många besökare, som uppskattade arrangemanget. 

 

Miljö 
Klubben strävar efter att hålla nere verksamhetens påverkan på miljön. Resor, elförbrukning främst 

för uppvärmning och belysning, inköp och sopor är där vi har störst påverkan idag. Resor till klubben 

sker med bil och samåkande uppmuntras, men försvåras av att vi nästan alltid har med oss hundar. 

Det går inte heller att åka kollektivt till klubben. Uppvärmningen reglerar vi efter behov, så att vi har 

en lägre temperatur när klubbstugan inte används. Vi är också noga med att släcka lampor. Vår 

utebelysning har timer samt skymningsrelä. Miljöaspekterna är vid sidan av kostnaden viktiga 

aspekter vid alla inköp. Engångsmaterial är tyvärr svårt att komma ifrån, då klubben saknar rinnande 

vatten och avlopp. Klubben återvinner flaskor och burkar. Skriftlig kommunikation med 

medlemmarna sker uteslutande digitalt. Styrelsen sammanträder företrädesvis digitalt. 

                                                           
1
 Aktiva medlemskap = Betalda minus utträdda och avlidna 
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Hundägarutbildning (HUS) 

Gnesta-Trosa BK har erbjudit 25 kurser med 123 deltagare, varav 17 varit fullbokade. Endast två 

kurser har vi tvingats ställa in på grund av för få anmälda. Otroligt bra jobbat av de 7 instruktörer 

som varit aktiva i år. Samtliga kurser har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet.  

Kurser vi bjudit in till 

 5 Valpkurser 

 3 Vardag-/allmänlydnad 

 Personspår, grund 

 2 Nosework, grund  

 Specialsök 1 år 

 2 Specialsök, grund 

 3 Lydnadscoachning  

 5 Kortkurser fritt följ och kryp 

 Rallylydnad, grund 

 Rallylydnad, fortsättning 

 Kroppskontroll 

Klubben har under året fått två nya allmänlydnadsinstruktörer och ytterligare en person har påbörjat 

sin utbildning. Klubben har dessutom en person som har påbörjat utbildning för att bli lärare i 

allmänlydnad och stå till förfogande i SBK Sörmlandsdistriktet. 

Aktiva instruktörer i år 

1. Anki Lindholm 

2. Catrin Englund 

3. Eva Bäckman 

4. Ingela Falk Jensen 

5. Kristina Strömberg 

6. Marita Teräs 

7. Ulrika Holmberg 

Andra aktiviteter 

 Medlemsträning med värd under hösten, 6 tillfällen 

 Medlemsträning Nykvarns hundhall under vintern, 10 tillfällen 

 Föreläsning Jan Gyllensten, 42 anmälda 

 Balansbollsträning, 9 anmälda (varav en åhörare) 

 Träningsgrupp sök och rally 

 Uppdatering specialsöksinstruktörer, 3 anmälda 

 Studiecirkel Bästa valpen, 8 anmälda 

 2 privatlektioner 
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Uppföljning av mål 

 

    Uppföljning mål i verksamhetsplan 2022 Nuläge  Kommentar 

Erbjuda minst 20 kurser Ja  

Erbjuda privatträning Ja  

Erbjuda klubbens aktiva instruktörer en 
utvecklingsdag 

Ja  

Instruktörsträff för verksamhetsplanering och 
utvärdering 

Lågt intresse  

Skicka 2 instruktörer på utbildning för att bli SBK 
Allmänlydnadsinstruktör 

Ja  

Erbjuda 6 planerade medlemsträningar Ja  

Erbjuda inomhusträning under vintern 2021/22 Ja  

 

Tävling (TÄS) 

Huvudansvarig för Tävlingssektorn är Ulrika Holmberg, med tyngdpunkt på bruks. Kristina Strömberg 

har varit ansvarig för Nose Work under del av året. 

Ulrika har genomfört den teoretiska delen av provledare specialsök och ska göra den praktiska 

examinationen under början på våren 2023. 

GTBK har under året varit representerat på SM i Bruks genom Catrin Englund och Box som tävlade i 

skyddet samt i Freestyle SM med Caroline Ling och Lazy. 

Uppföljning av 2022 års verksamhet 

- Anordna 6 tävlingar inom bruks 

TÄS har anordnat 

 2 appelltävlingar spår och sök (totalt 21 startande) 

 2 spår LKL+HKL (totalt 16 startande) 

 1 sök alla klasser (totalt 16 startande) 

 1 skydd alla klasser (totalt 16 startande) 

- Anordna 1 specialsökstävling 

TÄS har anordnat 

 2 tävlingar i specialsök klass 2 

- Anordna 2 organiserade träningstillfällen för tävlingsekipage 
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TÄS tog in Towa Lind för två träningsdagar för aktiva tävlingsekipage. 

- Anordna 1 träningstävling lydnad/bruks 

TÄS har anordnat ett tillfälle med träningstävling där man fick träna tävlingsmässigt med 

kommendering och folk på planen.  

Nose Work 

- Anordna 5 tävlingar i Nose Work 

Två tävlingar anordnades under maj respektive juni: 

 NW TEM 2 Behållare (15 startande) 

 NW TEM 2 Utomhus (21 startande) 

Under våren avsade sig ansvarig sitt uppdrag, bl.a på grund av att det blev för tungrott med 

alltför för få funktionärer som kunde hjälpa till. Som en följd av detta övergick ansvaret till 

styrelsen, som nödgades att ställa in de tre TSM-tävlingar som var inplanerade och bokade under 

september/oktober. 

- Anordna 1 doftprov 

Inget doftprov anordnat. 

Rallylydnad 

Mål har utarbetats under året. Det har varit full aktivitet i träningsgruppen, för vilken Ingela Falk 

Jensen är ansvarig. 

Under året har klubben anordnat en officiell tävling i Rallylydnad: Nybörjarklass den 7 september 

med 17 startande. Dessutom två inofficiella träningstävlingar i samband med träningstillfällenas 

säsongsavslutningar - den 15 juni med 3 ekipage respektive den 26 oktober med 7 ekipage. 

Anders Jensen har utbildats till tävlingssekreterare inom Rallylydnad. Året avslutades med utbildning 

av två cirkelledare genom Studiefrämjandets L1-utbildning. 

 

Rasutveckling/MH (RUS) 

Sektorns främsta mål har varit att arrangera 6 st Mentalbeskrivning hund (MH). Egna (öppna) MH:n 

ska prioriteras, enligt styrelsebeslut den 28 mars. 

Uppföljning av 2022 års verksamhet 

Under året har klubben arrangerat 7 st MH, varav ett i klubbens regi (öppen).  

Planering fanns för två öppna MH:n, men tyvärr fick vi ställa in en öppen MH på grund av 

funktionärsbrist.  

Ett uppfödar-MH fick vi flytta på grund av sjukdom. 
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Efter det dåliga vädret på våren fick vi städa upp banan lite på grund av nedfallna träd samt utföra 

mindre reparationer. 

För att öka möjligheten för övrig verksamhet/träning under MH-dagar, gjordes vissa ändringar inför 

starten: MH-banans start flyttades till nedre appellplan, dessutom bytte vi riktning på ett moment så 

att banan blev lite kortare. Därmed kan MH genomföras utan att vi behöver röra oss på båda 

appellplanerna. 

Vi behövde inte göra några uppdateringar av MH-banan detta år. 

Stuga/område 

Ansvarig för stuga/område är Eva Björk.  

Följande aktiviteter har genomförts under året: 

 Läcka i taket fixat 

 Liten frys inköpt 

 Gräsklippning och röj gjort 

 Kört skräp till återvinningen 

 Flyttat in sökväggen till klubbstugan 

 Tagit bort gamla och trasiga agilityhinder 

Kök 

Ansvariga för köket är Helen Magnusson och Eva Björk.  

Köket har varit öppet under tävlingar/ MH och andra större evenemang, som t.ex 30-årsjubileet. 

Ansvariga för aktiviteterna har kontaktat ansvariga för köket och köksansvariga har då inhandlat det 

som behövts för dessa aktiviteter. 

Frys och diverse köksartiklar har inhandlats. 

Målen för 2022 är delvis uppfyllda. 

 

Träningsgrupper 

Klubben har träningsgrupper i studiecirkelform, i samarbete med Studiefrämjandet. Här följer en 

sammanfattning av genomförda aktiviteter under året: 

Personsök 

Klubbens träningsgrupp i Sök – Skogstokiga – har träffats vid ett 40-tal tillfällen för träning under 

2022. Medlemmar i gruppen har tävlat i Sök Lägre och Högre klass under året. 
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Rallylydnad 

Under 2022 har träningsgruppen för rallylydnad hållit totalt 19 träningstillfällen. 8 stycken på våren 

(20 april-15 juni) och 11 stycken på hösten (17 augusti-26 oktober). I samband med två av dessa 

träningar har gruppen arrangerat träningstävlingar för klubbens medlemmar - den 15 juni med 3 st 

deltagande ekipage samt den 26 oktober med 7 ekipage.  

Personspår 

Träningsgruppen har varit vilande under 2022. 
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Ekonomisk redovisning 
 

 

 

  

EKONOMISK REDOVISNING

Styrelsen för GNESTA - TROSA BRUKSHUNDSKLUBB avger härmed ekonomisk redovisning för 

räkenskapsåret  2022-01-01--2022-12-31.

Väsentliga händelser under året

Under räkenskapsåret 2022 har klubben haft en mycket bra utveckling på Hundägarutbildningen. 

Intäkterna från kursverksamheten har ökar från 121 tkr till 197 tkr. Det gör att klubben redovisar 

ett överskott för året med 24 tkr.

Flerårsöversikt 2022 2021 2020 2019

Nettoomsättning 318 953 240 973 216 333 292 989

Rörelseresultat 23 873 -92 212 -26 158 94 444

Årets resultat 23 873 -92 212 -26 158 94 377

Eget kapital 249 707 225 834 318 046 344 204

Kassa och bank 254 419 235 571 323 172 348 622

Balansomslutning 278 147 259 830 340 967 366 569

Förslag till resultatdisposition

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel Kronor

Balanserat resultat 225 834

Årets resultat 23 873

249 707

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

balanseras i ny räkning 249 707

249 707

Beträffande föreningens ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och

balansräkningar samt noter.

Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
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RESULTATRÄKNING

2022-12-31 2021-12-31

Rörelseintäkter mm Not

Nettoomsättning 2 318 953 240 973

Övriga rörelseintäkter 3 4 500 8 800

Summa rörelseintäkter 323 453 249 773

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader 4 -149 506 -104 444

Övriga externa kostnader 5 -84 139 -202 661

Personalkostnader 6 -65 935 -34 880

Summa rörelsekostnader -299 580 -341 985

Rörelseresultat 23 873 -92 212

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Summa finansiella poster 0 0

ÅRETS RESULTAT 23 873 -92 212

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2022-12-31 2021-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 126 16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 602 24 243

Summa kortfristiga fordringar 23 728 24 259

Kassa och bank 254 419 235 571

Summa omsättningstillgångar 254 419 259 830

SUMMA TILLGÅNGAR 278 147 259 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital

Balanserat resultat 225 834 318 046

Årets resultat 23 873 -92 212

Summa eget kapital 249 707 225 834

Långfristiga skulder

Deposition nycklar 6 358 6 358

Summa långfristiga skulder 6 358 6 358

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 235 15 538

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 847 12 100

Summa kortfristiga skulder 22 082 27 638

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 278 147 259 830
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens   

allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).                                                                                                                            

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning

Periodisering av inkomster har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Nettoomsättning 2022 2021

Medlemsavgifter 37 640 38 980

Hundägarutbildning 197 178 121 198

Tävlingssektorn 50 090 54 790

MH-sektorn 26 400 24 585

Kök försäljning 7 645 1 420

Summa nettoomsättning 318 953 240 973

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2022 2021

Försäljning profilkläder 0 4 000

Erhållna bidrag från Studiefrämjandet 4 000 4 300

Uthyrning klubbstugan 500 500

Summa övriga rörelseintäkter 4 500 8 800

Not 4 Verksamhetskostnader 2022 2021

Hundägarutbildning

Kostnader HUS -4 718 -156

HUS, inköp litteratur -4 942 -4 629

HUS, kostnader funktionärer -72 770 -35 312

Hyra Nykvarn Hundhall -8 700 -4 500

Förbrukningsinventarier 0 -10 650

Summa hundägarutbildning -91 130 -55 247

Tävlingssektorn

TÄS, div omkostnader -4 751 0

TÄS, kurskostnader -3 897 -1 302

TÄS, priser årsmöte -1 296 -2 821

TÄS, Avgifter SBK, -3 805 -1 710

TÄS, kostnder funktionärer -1 267 0

NW tävling, doftprov -5 093 -5 670

NW, priser tävling -2 170 -1 250

NW, kostnader funktionärer -5 298 -14 868

NW, Adm avgift tävling SKK -3 670 -2 200

SBK stambokföringsavgift -2 520 -3 240

Förbrukningsinventarier 0 -2 200

Övriga externa kostnader -3 328 0

Summa tävlingssektorn -37 095 -35 261

MH Sektorn

MH kostnader -1 413 -835

MH, kostnader funktionärer -73 -454

MH, Avgifter SBK -1 920 -3 345

SBK stambokföringsavgift -1 440 -1 170

Förbrukningsinventarier 0 -899

Summa MH Sektorn -4 846 -6 703

Kostnader kök -16 435 -7 233

Summa verksamhetskostnader -149 506 -104 444



Sida 14 av 22 
 
 
 
 

 
 

 

  

Not 5 Övriga externa kostnader 2022 2021

Medlemsavgifter SBK -5 250 0

Lokalhyra -12 000 -12 000

El för belysning -17 722 -10 580

Reparation underhåll Stuga och område -11 149 -150 084

Förbrukningsinventarier -4 790 -4 048

Programvaror -2 970 -2 820

Förbrukningsmaterial -4 309 -1 068

Inköp drivmedel -2 958 -2 966

Fika vid medlemsaktiviteter -579 0

Inköp profilkläder 0 -4 280

Kontorsmateriel -1 949 -453

Telefonkostnad -1 402 -161

Porto -415 0

Företagsförsäkringar -1 852 -570

Hållbarhetens år 2022 -677 0

Kostnader Årsmöte -660 -1 184

Kostnader medlemsmöte -2 607 0

Kostnader styrelsemöte 0 0

Bankkostnader -2 375 -2 064

Payson, avgifter -6 917 -4 590

Simple Signup, avgifter -3 558 -5 493

Övriga externa kostnader 0 -300

Summa övriga externa kostnader -84 139 -202 661

Not 6 Personalkostnader 2022 2021

Lön TÄS -5 800 -1 800

Lön MH -9 740 -8 040

Milersättning 0 -281

Milersättning  HUS -5 166 -2 849

Milersättning  TÄS -5 930 -1 900

Milersättning MH -3 230 -2 769

Lagstadgade sociala avgifter -2 070 -1 931

Utbildning -20 308 -7 744

Kostnad funktionärer -12 747 -6 366

Inköp förtjänsttecken -144 0

Hedersmedlem, medlemsavgift -800 -1 200

Summa personalkostnader -65 935 -34 880
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Revisionsberättelse 
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Verksamhetsplan med mål 2023 
 

Inledning 

Klubben ska under 2023 vara en mötesplats där medlemmarna kan mötas med glädje och god 

gemenskap. Genom att erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom kurser, träningar och tävlingar 

ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.  Vi ska fortsätta sprida kunskap om 

hundens fostran, beteende och behov genom att erbjuda hundägarna ett brett utbud av kurser.  För 

att möta dessa planer uppmuntrar vi att fler medlemmar utbildar sig till funktionärer och/eller 

instruktörer. Slutligen ska vi sträva efter att behålla vårt goda samarbete med Studiefrämjandet, 

Solbacka och SBK Sörmlandsdistriktet. 

Utöver sedvanligt styrelse- och sektorsarbete har klubben som målsättning att 

 Arrangera två medlemsmöten, varav ett med en enklare föreläsning  

 Möta behovet av funktionärer och instruktörer 

 Delta i SBK Sörmlandsdistriktets medlemsmöten och årsmöte  

 Medverka i Studiefrämjandets evenemang om Hundens vecka 

 

Hundägarutbildning (HUS) 

GTBK vill vara det självklara valet för hundägare i Gnesta, Trosa och övriga orter/samhällen i 

närområdet. Vi erbjuder kurser med välutbildade instruktörer och ett nätverk av värde för 

hundägare. Klubben har också välskötta planer och lokaler för medlemmar. Vi har som ambition att 

regelbundet utbilda nya instruktörer i allmänlydnad och kontinuerligt utveckla de som idag är aktiva. 

Aktiviteter för att nå verksamhetens mål 

 Erbjuda minst 20 kurser. Planerat kursutbud: valpkurser, kurser i vardagslydnad, tävlingslydnad, 

specialsök, nosework, rallylydnad, personsök, personspår, kroppskontroll, lydnadscoachning och 

förhoppningsvis freestyle.  

 Erbjuda privatträning.  

 Erbjuda minst 6 planerade medlemsträningar på klubben med olika teman. Instruktörer och 

blivande instruktörer kommer att uppmuntra till att vara värdar en gång var.  

 Erbjuda medlemmarna inomhusträning under vintern 2023/24. 

 Erbjuda klubbens aktiva instruktörer utvecklingstillfällen. 

 Anmäla 2 personer till att bli instruktörer i allmänlydnad. 
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Tävling (TÄS) 

Tävlingssektorns främsta mål är att anordna tävlingar inom SBK:s verksamhet. Vi ska arbeta för att 

öka intresset för tävlingsverksamheten och för fler tävlande ekipage för klubben. 

Under året kommer vi att utbilda tävlingsledare i Lydnad för att få igång lydnadstävlingarna igen på 

GTBK.  

Aktiviteter för att nå verksamhetens mål  

- Bruks, Lydnad och Specialsök 

 Anordna 7 tävlingar inom Bruks 

 Anordna 3 Specialsökstävlingar 

 Anordna 2 organiserade träningstillfällen för tävlingsekipage 

 Anordna 1 träningstävling lydnad/bruks 

 Utbilda två tävlingsledare (TL) i Lydnad 

 Om möjligt anordna lydnadstävling(ar) – beroende på när TL är utbildade 

- Rallylydnad 

Anordna tävlingar: 

 1-2 juli: två officiella i varje klass (nybörjare, fortsättning, avancerad och mästarklass) 

 Hösten 2023: en officiell i nybörjarklass 

 14 juni: vid sommaruppehåll - inofficiell tävling 

 5 november: vid vinteruppehåll - inofficiell tävling dagtid.  

 Satsa på klubbmästerskap. 

Utbilda tävlingsfunktionärer:  

 1 Tävlingssekreterare 

 2 Skrivare 

Rasutveckling/MH (RUS) 

Rasutvecklingssektorns främsta uppgift är att tillhandahålla möjlighet till mentalbeskrivning för hund 

(MH). 

Planerade aktiviteter för 2023: 

● Arrangera 2 st Öppna MH under året 

● Arrangera 5 st Uppfödar-MH under året 

● Underhålla banan och utrustningen 
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● Skapa en dokumentation och beskrivning av banan för framtiden 

● Göra en plan för uppdatering av banans utformning inför eventuella ändringar 

● Utbilda en mentalfigurant (M1 och M2) 

Stuga/område 

Bland de viktigaste förutsättningarna för att bedriva verksamheten är ett välskött klubbområde och 

en klubbstuga med lokaler som erbjuder bra möjligheter för kurser, tävlingar och social samvaro för 

medlemmarna.  Vår klubbstuga är visserligen charmig, men gammal och omodern. Ambitionen för 

2023 är att höja standarden på klubben så att vi bl.a får tillgång till rinnande vatten och egen toalett. 

Vi vill också kunna erbjuda bättre träningsmöjligheter under den kalla och blöta säsongen samt 

ytterligare förbättra belysningen på övre appellplan. Klubbens samlade tillgångar ska användas för 

denna upprustning. 

Planerade aktiviteter för att nå verksamhetens mål: 

 Köra skräp till återvinningen 

 Klippa gräs, röja sly och gräs 

 Engagera medlemmar att hjälpa till under en Fixar-dag 

 Anskaffa en ny gräsklippare 

 Anskaffning och installation av en toalett för klubbens medlemmar 

 Undersöka möjligheterna till en vattentank (IBC-container), för anslutning till köket 

 Iordningställa ”lillstugan” för inomhusträning 

 Förbättra belysningen - övre appellplan samt rörelsedetektorn på klubbstugan 

Kök 

Klubbens kök är ofta en naturlig samlingsplats för medlemmarna före/efter träning. Köket utgör 

också en viktig förutsättning för att kunna erbjuda medlemmar och tävlanden fika och/eller enklare 

förtäring vid utbildningar, tävlingar, medlemsmöten och andra tillfällen.  

För att köket ska fungera hjälps vi åt mellan köksansvariga och instruktörer, styrelse och övriga som 

ordnar olika slags aktiviteter. Den som anordnar en aktivitet ansvarar för att i god tid kontakta 

köksansvarig för inköp och överenskommelse om eventuell övrig hjälp. Alla som använder köket 

behöver dessutom känna ansvar för att lämna köket i det skick de önskar finna det i.  

Vi gör det lätt att betala till köket genom att ha Swish-nr samt tillhandahålla rabattkuponger för 

medlemmar. 

Verksamhetsmål 2023 

 Underlätta för att få fler att hjälpa till i köket 
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 Se till att kökets utrustning fungerar 

 Bidra till lägre kostnader 

Planerade aktiviteter  

 Se över prislista 

 Ordna en pärm där det ska finnas rutiner i hur köket fungerar 

 Sätta upp en lista på alla aktiviteter där man kan skriva upp sig om man kan hjälpa till i köket   
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Rambudget 2023 
 

 

 

GNESTA - TROSA BRUKSHUNDKLUBB

RESULTATBUDGET  2023

SEKTIONER BUDGET 2023 TOTALT

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 ÅRSBUDGET UTFALL UTFALL

HUS TÄS RUS ÖVRIGT 2023 2022 2021

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter 38 000 38 000 37 640 38 980

Anmälningsavgifter 162 800 54 000 33 600 250 400 266 208 195 115

KÖK försäljning 8 000 8 000 7 545 1 420

Intäkt hallhyra Nykvarn 5 000 5 000 5 400 2 900

Förs av kläder, böcker, bruksmaterial 0 2 160 6 558

Uthyrning Klubbstugan, MH-banan 0 500 500

Erhållna bidrag Studiefrämjandet 4 000 4 000 4 000 4 300

S:a Rörelseintäkter 171 800 54 000 33 600 46 000 305 400 323 453 249 773

Rörelsens kostnader

Kostnader förbrukningsmaterial -6 300 -10 500 -2 600 -19 400 -27 468 -10 734

Inköp kurslitteratur -2 800 -2 800 -4 942 -4 629

Avgifter SBK, SNWK -4 000 -1 920 -5 920 -9 395 -7 255

Kostnder funktionärer -60 000 -1 500 0 -20 000 -81 500 -92 155 -57 000

SBK Medlemsavgift 0 0 -5 250 0

SBK stambokföringsavgift -3 500 -1 800 -5 300 -3 960 -4 410

KÖK kostnader -17 500 -17 500 -17 138 -7 233

Lokalhyra -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Hallhyra Nykvarn -11 000 0 -11 000 -8 700 -4 500

El för belysning -25 000 -25 000 -17 722 -10 580

Stuga och område -90 000 -90 000 -14 107 -153 050

Förbrukningsinventarier -4 900 -18 000 -3 000 -66 000 -91 900 -4 790 -17 797

Programvaror -3 000 -3 000 -2 970 -2 820

Försäkringar -2 000 -2 000 -1 852 -570

Kostnader medlemsmöten, aktiviteter -12 000 -12 000 -5 142 -4 005

Inköp föreningskläder 0 0 -4 280

Avgifter Bank, Payson, Simple Sign Up -8 500 -1 000 -4 500 -14 000 -12 850 -12 148

Övriga externa kostnader -3 000 -4 300 -7 300 -6 895 -1 661

Arvoden -12 500 -11 480 -23 980 -15 540 -9 840

Sociala avgifter -1 000 -1 500 -2 500 -2 070 -1 931

Milersättning -6 000 -13 500 -7 000 -26 500 -14 325 -7 799

Utbildning -25 000 -10 000 -3 000 -38 000 -20 308 -7 744

S:a Rörelsens kostnader -124 500 -78 500 -32 300 -256 300 -491 600 -299 580 -341 985

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan gräsklippare 1) -9 000 -9 000 0 0

BERÄKNAT RESULTAT 47 300 -24 500 1 300 -219 300 -195 200 23 873 -92 212

1) INVESTERING, Fyrhjulig åkgräsklippare 45 000

Avskrivning 5 år 20 %, 9.000 kr per år
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Förslag medlemsavgifter 2024 

Styrelsen föreslår att lokalklubbsavgiften för ordinarie medlem, familjemedlem och utlandsmedlem 

höjs till 220 kr för 2024. 

 

 

Valberedningens förslag 
 

Styrelsen 

Ordförande Anki Lindholm Omval 1 år 

Vice ordförande  Nina Linder Fyllnadsval 1 år 

Kassör Rolf Björk Omval 2 år 

Sekreterare Cecilia Trehn Omval 2 år 

Ledamot Ingela Falk Jensen Fyllnadsval 1 år 

Ledamot Pia Lundin 1 år kvar  

Ledamot Mats Ringel Nyval 2 år 

Suppleant 1 Kjell Gustavsson Fyllnadsval 1 år 

Suppelant 2 Madelen Selling Nyval 2 år 

 

Revisorer 

Revisor Catrin Englund Omval 1 år 

Revisor Pernilla Lövström Omval 1 år 

Revisorsuppleant Mia Eriksson Omval  1 år 
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Kontaktuppgifter 
Gnesta-Trosa Brukshundklubb 

 

Besöksadress 

Lötbodals friluftsområde, Lötbodalsvägen 1, Gnesta 

 

Postadress 

c/o Cecilia Trehn, Hyltingeö Överby Lillgård 3, 646 96 Stjärnhov 

      

Epost 

info@gnesta-trosa-bk.se 

ordforande.gtbk@gmail.com 

kassor@gnesta-trosa-bk.se 

tavling@gnesta-trosa-bk.se 

kurs@gnesta-trosa-bk.se 

 

Webbplats 

https://www.gnesta-trosa-bk.se 

 

Facebook 

Sida: https://www.facebook.com/GnestaTrosaBK/ 

Grupp: GTBK - Gnesta Trosa Brukshundklubb | Grupper | Facebook 
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