
 

SHK Södertälje 
 

 

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2013-05-23 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Yvonne Jagersten, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson och 
Eivor Loch 
 
Förhinder:  Kari Ljung 
  
Gäst: Stefan Mattson, Annika Rask och Marianne Brunnström 

   
 
§ 64 Mötet öppnas 
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet  

öppnat. 
 
§ 65 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: Drive In, egen företagare, nyhetsbrev 
och K-RAUTA kortet. 
 

§ 66 Val av justerare och sekreterare 
Till justerare väljs Jan-Lennart Andersson 
 

§ 67 Godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll uppläst och godkänt 
 
§ 68 Genomgång och uppdatering av åtgärdslista 
 Åtgärdslistan genomgången och uppdaterad 
 
§ 69 Ekonomisk rapport 

Låneavtalet med CS är upprättat och vi godkänner det. Avtalet läggs som bilaga till 
protokollet. 

 
§ 70 I förväg anmälda frågor 

a) Stugfogde 
Ny stugfogde blir Stefan Mattson 

b) Hemsidan 
Ta bort klotterplanket, evenemang och ändra i anmälan till kurser(personnr 
först). Ändra hemsidans utseende. Klart till sista augusti 

c) Höstens kurser 
Rookie dag + kväll, valp, unghund, vardagslydnad dag + kväll, spårkurser, prova 
på sökhelg och ev rallylydnad. 15 juni ska de nya kurserna komma ut. 

d) Utställning / evenemang 
Det är utställning och lydnadstävlingar 15 juni. 

e) Höstens förvaltningsplan 
Är på gång 
 



f) Fasta dagar för styrelsemöten 
Är ordnat 

g) Köksbemanning 3 augusti 
Tas upp nästa möte 

h) Inköp av SHK-flagga 
Vi köper den efter omröstning med 3 ja och 2 nej 

i) Telefonkostnader 
Beslutade sponsra telefonkostnaden 

j) Drive in 
Blir det den 31/8 

k) Egen företagare 
Skjuter på frågan till nästa möte 

l) Nyhetsbrev 
Görs till hösten. 

m) K-RAUTA kortet 
Är spärrat så bara vissa kan använda det. 

  
§ 71 Rapporter 

a) Finansiellt leasad gräsklippare 
Under fortsatt utredning 

b) Stugan 
Bytt stugfogde 

c) Området 
Gräsklippningen är igång 

d) Köket 
Fungerar bra 

 
§ 72 Nästa möte 
 26 juni 
 
§ 73 Mötet avslutas 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar 
 mötet för avslutat. 
 
 
 
 
Ordförande:  Sekreterare:  Justerare:  


