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Datum: 2023-03-13 

Tid: kl 19.00-21.30 

Plats/mötesform: Digitalt via Zoom 

Närvarande: 
Anki Lindholm, ordförande 
Cecilia Trehn, sekreterare 
Rolf Björk, kassör 
Nina Linder 
Mats Ringel 
Pia Lundin 
Kjell Gustavsson 
Madelen Selling 

 

Meddelat förhinder: 
Ingela Falk Jensen 
 

1. Mötet öppnas 

Anki hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

En övrig punkt läggs till. Dagordningen fastställs. 

3. Val av justerare 

Nina utses att justera dagens protokoll. 

4. Föregående protokoll 

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-02-19 är justerat och publicerat 
på hemsidan.  
Årsmötesprotokollet från samma datum är också justerat och publicerat. 

5. Ekonomisk rapport 

Rolf rapporterar följande: 

- På banken fanns den 28 februari 284 tkr. 

- Bokfört resultat för perioden 1 januari – 28 februari är +21 tkr (föreg år 62 tkr). 

- Betalda anmälningsavgifter för kurser under perioden uppgår till 56 tkr (föreg år 
82 tkr). Den stora skillnaden är att förra året hade vi fått in 39 tkr i 
anmälningsavgifter för Specialsök 1 år. Finns inget motsvarande i år. Justerar vi för 
detta så är årets anmälningsavgifter 13 tkr högre än förra året.  

- Kostnaden för årets första faktura för el uppgår till 4 tkr (föreg år 8 tkr). 

6. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 

https://gnesta-trosa-bk.se/wp-content/uploads/2023/02/Styrelsemotesprotokoll-Konstituerande-230219.pdf
https://gnesta-trosa-bk.se/wp-content/uploads/2023/02/Arsmotesprotokoll-230219.pdf
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Pia rapporterar: 

- Två kurser redan har hållits och det är åtta ytterligare kurser inplanerade i 
vår samt två i höst. Lite nytt utbud med bl.a kurs i tricks och Freestyle har rönt 
intresse och anmälningar. Spårkurserna är också populära. Efterfrågan finns 
dessutom på kurs i Personsök - kan eventuellt bli en helgkurs framöver.  

- En träningsgrupp i Specialsök kommer att starta – introträff är på gång inom 
kort, info kommer på hemsidan/FB-gruppen. Ansvarig: Pia 

- Kompetensutveckling för instruktörer planeras till någon gång i augusti.  

- Den öppna träningen på torsdagar planeras att dra igång efter påsk – värdar 
för detta behöver utses. 

- Medlemmarna har efterfrågat möjlighet till skott-träning. Pia kontaktar 
Ulrika i TÄS för samordning och lämpligt upplägg för detta. 

Anki informerar om att distriktet har anordnat en mentalitetsdag i juni, med 
inhyrd instruktör, Glenn Andersson. Marita och Ulrika H är anmälda, GTBK står 
för avgiften. 

b. Tävling (TÄS) 
Ulrika lämnar följande rapport: 

”På grund av snön måste vi ställa in elitspårstävlingen den 26/3. Vi hoppas 
fortfarande att snön ska hinna försvinna så att vi kan köra appellen den 25/3.  

I övrigt har vi börjat planera resterande tävlingar. Vi har fått ja till att utnyttja 
skogen där vi brukar vara. Tyvärr har de fällt mycket träd men vi har varit ute 
och tittat och räknar med att kunna få ut 8 spår där. Till skyddstävlingen kan vi 
få ut fler då spåren är kortare och inte kräver lika mycket mark.  

Vi vill utbilda två nya tävlingssekreterare till bruks och lydnad. Distriktet 
startar en utbildning med sista anmälan den 15 mars. Det är viktigt att vi kan 
utbilda fler så att varje person inte behöver ta så många tävlingar.” 

Beslut: Styrelsen tillstyrker förslag på blivande TS – Mina Teräs och Eva 
Samberg. Anmälan inkl rekommendationsbrev är skickade till distriktet. 
Klubben står för utbildningskostnaden, 800 kr/person. 

c. Stuga/område & Kök 
Kjell har stämt av med Eva B, inget att rapportera förutom att elen på 
övervåningen inte fungerade för några dagar sedan – kan vara någon propp 
som har gått i elcentralen på utsidan. Eva skulle kolla. 

d. RUS (MH) 
Mats rapporterar att sektorn planerar en träff med alla funktionärer inom 
MH, inför säsongsstarten. Det öppna MH:t är utlagt på sbktävling, öppet för 
anmälan. 

e. Medlem 
Nina rapporterar att fyra nya medlemmar har tillkommit under februari och 

https://gnesta-trosa-bk.se/kurser/
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tre har lämnat. Till medlemsmötet den 12 juni är Irene Westerholm från 
Hundläroverket bokad. 

7. Inkommande skrivelser 
- 2023-01-16 och 17: Info från distriktet rörande uttag i Membersite. Till 
medlemsamsvarig. 
- 2023-01-19: Lösspringande hundar Lötbodal – skrivelse från privatperson. 
Besvarad. Påminnelse om strikt hundägaransvar via FB-gruppen. 
- 2023-01-25: SBK-info januari. Till styrelsen och sektorer. 
- 2023-01-31: Årsmöteshandlingar distriktet. Till styrelsen 
- 2023-02-07: Brev från distriktets ordförande rörande Membersite. Till 
medlemsasvarig. 
- 2023-02-10: Inbjudan info-träff Specialsök. Till HUS för vbf till instruktörer. 
- 2023-02-13: Sörmlandsdistriktets informationsblad nr 2. Till styrelsen och 
sektorer. 
- 2023-02-14: Förfrågan angående klubbens agilitybana. Besvarad. 
- 2023-02-15: Fråga om träningsgrupp Specialsök. Till HUS för svar. 
- 2023-02-16: SBK-info februari. Till styrelsen och sektorer. 
- 2023-02-19: Info från OK Klämmingen om aktivitet i Lötbodal 12 mars. Utlagt i 
klubbens FB-grupp för info till medlemmarna. 
- 2023-02-20: Solbacka – önskemål om planeringsmöte. Besvarat. 
- 2023-02-20: Gnesta kommun, information om avverkning i Laxne. Till styrelsen. 
- 2023-02-20: Förfrågan om uthyrning av klubbområdet för utställning 13 maj. 
Besvarat. 
- 2023-02-20: Fråga angående kurs i Spår/Sök. Till HUS för svar. 
- 2023-02-22: Distriktet – påminnelse anmälan Föreningsteknik 
- 2023-02-24: Schäferklubben Romelanda – inbjudan till tävlingar. Uppsatt på 
klubbens anslagstavla. 
- 2023-02-25: Rally SBK Sörmland – utbildningar. Till Rallylydnadsansvarig. 
- 2023-02-26: Distriktet/TS – utbildning tävlingssekreterare. Till styrelsen och 
sektorer. 
- 2023-02-27: Gnesta kommun – informationskväll om avverkning i Lötbodal. Till 
styrelsen och sektorer samt utlagt i FB-gruppen. 
- 2023-03-01: SKK – Rädsla hos hund, ny kurs. Publiceras på hemsidan. 
- 2023-03-05: Distriktet – motioner. Till styrelsen och sektorer. 
 

8. Utgående skrivelser 
- 2023-01-21: Svar på skrivelse om lösspringande hundar Lötbodal. 
- 2023-01-24 och 02-20: Svar på förfrågan om uthyrning av klubbområdet 6 maj 
respektive 13 maj. Avslås, då det infaller på tid då medlemmarna behöver tillgång 
till planer för träning/tävling. 
 

9. Uppföljning av åtaganden från fg möte 
- Intern kontaktlista styrelsen (Cecilia). Klart 
- Anmälan till utbildning Föreningsteknik (Nina, ev Mats). Klart 
- Uppdatering av styrelseuppdrag i Membersite (Cecilia/Nina). Pågår (problem att 

https://hundlaroverket.se/
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uppdatera vissa uppdrag är anmält till SBK) 
- Anmälan till SBK om klubbavgift 2024 (Cecilia). Klart 

10. Avstämning och planering – jobb på klubben 

a) Vilka jobb ska vi slutföra?  
- Montering av förrådet (3 m2, i trä, komplett med takpapp). 
Vi behöver hitta/iordningställa en platt yta att ställa det på. Ändamål: 
material till Rallylydnad.  
Steg 1 – inbjudan till berörda att tycka till om lämplig plats (Mats).  
Steg 2 – bestämma datum och vilka som gör monteringen, info på FB-gruppen 
(Cecilia). 
 
- Hyllor till båda förråden.  
Mats har uppgift om vilka hyllor som avses, han lägger ut länk till FB-gruppen 
för styrelse/sektorer. Budget för inköp finns. Uppföljning nästa styrelsemöte. 
 
- Förbättra belysning övre plan. 
Det blir långa skuggor på vissa delar av planen, vilket kan upplevas 
skrämmande för vissa hundar. Nina får i uppdrag att kontakta firman som 
utförde belysningsarbetet och efterhöra kostnad för att komplettera 
belysningen. 

b) Vilka nya jobb ska vi starta upp?  
- Utredning och anskaffning av toalett (förbrännings-/frys-/mull-), med tanke 
att placera en sådan i utrymmet bredvid lillstugan (nuvarande torrdasset). 
Kjell får i uppdrag att undersöka några alternativ. 
 
- Vattenbehållare.  
Kjell funderar lite på alternativ. 

c) Vårstädning/fixardag för klubbstugan och området 
Förslag på datum? Förslagsvis under april, gärna med en To-do-list och vad 
man behöver ta med så att alla kan känna sig delaktiga. Cecilia kontaktar Eva 
för samråd. 

11. Uppmärksamma medlemmars tävlingsframgångar 
Önskemål om att lyfta fram enskilda medlemmars tävlingsframgångar har kommit 
till styrelsen. Frågan är hur detta bäst bör göras för att alla ska få möjlighet att bli 
uppmärksammade och kunna inspirera andra medlemmar i tävlandet. 

Styrelsen föreslår att klubben löpande ska publicera resultat från tävlingar för våra 
aktiva medlemmar. En början till presentation av våra tävlingsekipage finns på 
hemsidan – kanske den kan utvecklas till att även visa tävlingsresultat? Pia 
kontaktar Michaela E som samlar tävlingsresultaten för klubbens vandringspriser, 
för samråd. 

12. Frågor från SBK:s Sörmlandsdistrikt 
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a) Distriktets medlemsmöte 27 april kl 19.00 Zoom 
Vilka kan representera GTBK på medlemsmötet? Behöver vara 2 st ombud. Pia 
och Madelen. 

b) Ersättning vid tävling och mästerskap 
Distriktsstyrelsen har beslutat om att föreslå reseersättning för alla SM-ekipage 
i distriktet alla grenar inklusive tjänstehund. Frågan tas upp vid vårens 
medlemsmöte för distriktet. Vad tycker GTBK?  
Röstning i styrelsen: Bifall, enhälligt. 

c) Motioner till kongressen 
Styrelsen tar del av motionerna och tar ställning inför distriktets medlemsmöte. 
Anki återkopplar till distriktet. 

 
13. Trädfällning i Lötbodal 

Styrelsen diskuterar hur klubben bäst bevakar frågan om avverkning i 
Lötbodalsskogen. Kommunen har skickat information samt en karta över planerad 
avverkning. Det tycks finnas risk för att MH-banan berörs.  
Mats får i uppdrag att kolla med kommunen samt tillse att MH-utrustning eller 
annat inte blir skadat/förstört. 

14. Solbacka sommaren 2023 
Möte med Andreas Johansson på Solbacka är bokat den 17 mars kl 15.00. Cecilia 
och Nina deltar, eventuellt också Pia och någon mer (Kristina S?). Information om 
mötet är utlagt på FB-gruppen för styrelsen och sektorerna, för att fånga in 
eventuella medskick/önskemål.  
 

15. Övriga frågor 
a) Medlemskulturen 

Styrelsen diskuterar vilket förhållningssätt vi ska ha på klubben när det gäller 
möjlighet för icke medlemmar att få träna på klubbens planer, t.ex om man 
funderar på att bli medlem, är på semester/genomresa etc. 
Beslut: Information sätts upp på anslagstavlan om att SBK-medlemmar är 
välkomna att använda våra träningsplaner. Nina får i uppdrag att ordna ett 
anslag samt göra inlägg i FB-gruppen. 
 

16. Mötet avslutas 
Anki tackar för ett bra möte och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet: Cecilia Trehn 

Justeras: 

 

____________________________ _____________________________ 

Anki Lindholm, ordförande  Nina Linder, justerare 

https://brukshundklubben.se/om-oss/organisation/kongress/arets-kongress/kongresshandlingar-och-protokoll/

