
 

Protokoll för vid styrelsemöte med styrelsen för Gutelabben, tisdagen den 

7 januari 2023, kl. 18.30 vid Studiefrämjandetslokaler i Visby. 

Närvarande: Lennart Eriksson, Thomas Andersson, Åsa Olofsson och 

Ingvor Eriksson. 

Frånvarande: Göran Linhatte, Pia Bergman, Pia Andersson, Lena Edwall 

och Tom Carlsson. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Lennart, hälsade de närvarande välkomna till dagens 

sammanträde, och öppnade mötet. 

§ 2 Dagordningen 

 Dagordningen genomgicks och förklarades godkänd. 

§ 3 Inför Regionmötet, 11 februari 

 Dagordningen och arbetsordningen inför regionmötet genomgicks och 

en del frågetecken rättades ut. 

§ 4 Förslaget till Verksamhetsplan för 2023 

 Verksamhetsplanen olika delar lästes genom och en del 

justeringar gjordes. I stort tyckte mötet att verksamhetsplanen så bra ut. 

§ 5 Förslag till budget för 2023 

 Budgetförslaget genomgicks kolumn för kolumn, och de olika 

beloppen diskuterades, utifrån en rimlig nivå på respektive rad. Mötet 

beslutade att öppna ett kapitalkonto. 
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§ 6 Anmälda till kurs 

 Mötet konstaterade att anmälningar till våra kurser inkommer, 

trots att ingen marknadsföring ännu har genomförts, detta görs efter 11 feb. 

§ 7 Öppna upp ” Tassemarken” igen? 

 Mötet diskuterade huruvida det skulle behövas öppna upp 

”Tassemarken” igen för att få den inkomst av kursavgifter som behövs för 

budgetbalans. Hur många deltagare kommer från Visby och norr därom att 

ta sig till Stånga med de för dagen höga drivmedelskostnader. Därav är 

frågan om ”Tassemarken” relevant i högsta grad. Vissa osäkerhetsfaktorer 

finns angående detta, får vi åter hyra marken? Vad kostar det att åter ställa 

den vildvuxna platsen? Hur skall det göras? Av vem skall det göras? Viss 

kontakt har tagits med Claes om hjälp, och som tidigare är han positiv att 

hjälpa oss! 

BESLUT: Mötet beslutade att ordföranden Lennart, kontaktar återigen, 

Region Gotland för vidare samtal om upprättande av ett hyresavtal med 

vidhängda uppgifter om kostnader och andra skyldigheter. Beslut att hyra 

”Tassemarken” tas sedan av styrelsen, när ett förslag till avtal 

upprättats. 

§ 8 Inköp av div. material  

Mötet diskuterade inköp av kontorsmateriel, någon form av 

datautrustning, bokföringsprogram, samt material för kursernas 

genomförande. 

BESLUT: Mötet beslutade att ordförande och den nya kassören gemensamt 

besöker olika företag som tillhandahåller datautrustning, och tar fram 

uppgifter om kostnader, service, reparationer mm. Beslut för inköp tas 

sedan av styrelsen, när de olika uppgifterna är klarlagda. 

§ 9 Frågan om användning av sociala medier  

 Beslutades att efterhöra med Pia Bergman, om hon vill upprätta 

och sköta, uppdatera vår egen Facebook-sida. Frågan lyftes att skapa en 

sida med namnet ” Labradorer på Gotland” som skulle kunna utgöra en 

kanal för alla Labradorägare på Gotland, som skulle kunna används för 

marknadsföring och diskussionsforum. Ordföranden ansvarar för sidorna 

”Hundkurser på Gotland” och Hundsnack på Gotland”. Vidare tar varje 

styrelsemedlem reda på adressen till sin egen socken sida på Facebook. 

Mötet beslutade också undersöka andra användbara ”Hemsidor”. Vi skall 

även ALLTID skriva om våra olika aktiviteter i lokalpressens familjesidas 

Förenings reportage. 

 



 § 10 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§ 11 Avslutning 

 Ordföranden Lennart tackade de närvarande för visat intresse 

och för de stundom livliga diskussionerna om klubbens framtida 

verksamheter. 

 

 

Stånga 23-01-18 

 

 

Ingvor Eriksson, sekr.  Lennart Eriksson, ordf. 

 

 


