
 

SHK Södertälje 
 

 

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2013-09-24 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Yvonne Jagersten, Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson  
och Eivor Loch 
 
Förhinder: Kari Ljung  
  
Gäster: Marianne Brunnström 

   
 
§ .100 Mötet öppnas 
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet  

öppnat. 
 
§ 101 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 
 

§ 102 Val av justerare och sekreterare 
Till justerare väljs Anna-Lena Mann 
 

§ 103 Godkännande av föregående protokoll  
Föregående protokoll lästes upp och godkändes med tillägg att mottagning av 
kursanmälningarna kvarstår- däremot kommer bekräftelse att skötas av respektive 
instruktör fr o m vårterminen 2014. 
 

§ 104              Genomgång och uppdatering av åtgärdslista 
 Åtgärdslistan genomgången och uppdaterad 
 
§ 105 Ekonomisk rapport 

Resultat följer den beräknade prognosen – dock blev några kostnader större än 
beräknad budget. 

 
§ 106 I förväg anmälda frågor 
 a) Dagordning Funktionärsmötet 20/11 
 Klart. Kallelse kommer att skickas ut till alla funktionärer. 
 b) Visitkort 
 Förslag kommer att skickas ut 
 c) Hemsidan 

Förslag på ny utformning och innehåll diskuterades och ett nytt förslag kommer att 
tas fram för vidare diskussioner. 

 d) Vattenmätare 
 Ny vattenmätare är nu installerad och klar 
 e) Vinterkurs 
 Vardagslydnad/rookie startar i november 
  



                        f) SHK-körkort 
 Ett förslag tas fram till nästa möte 
 g) Föredrag på kvällstid 

Föreslås att Exteriörföreläsningskväll sker under hösten, men fler förslag inför våren 
undersöks. 

  
h) Sportlovsaktivitet 

 Inga aktiviteter inplanerade. 
                        i) Funktionärsfoto 
 Foton kommer att tas på instruktörsmötet i november. 

j) Sponsorer/samarbetspartner 
avvaktar till nästa möte     

 k) Byta kod på grinden 
 Byte sker den 1/10. 
 l) Kursavslutningskväll 

Vi planerar att ha både en gemensam  kursstart och avslutning  för alla 
kursdeltagare fr om 2014. 

 m) Dialogmöte m kommunen 
 Vi är representerade 
 n) Funktionärsrekrytering 
 Kommer att fortgå. Ska vara en stående punkt på dagordningen 
 
  
§ 107 Rapporter 

a) Stugan 
Toastolen är nu utbytt. 

b) Köket 
Frysen är full, Marianne B kommer gå igenom den och se till att allt är fräscht.  

c) Området 
Förberedelse för nystängsling påbörjad. Grus utlagt.  

d) Uthyrning av stugan 
Är OK, blir 12-13 eller 19-20 oktober 

e) Kursstatus 
Höstens kurser flyter på bra och deltagarna har gjort stora framsteg 
 

§108 Budget 2014 
 Budgetmöte den 4 december kl 18:00 
 
§ 109 Nästa möte 
 Nästa möte blir 24 oktober kl 18:00 
 
§ 110 Mötet avslutas 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar 
 mötet för avslutat. 
 
 
 Sekreterare:  Eivor Loch Justerare: Anna-Lena Mann  
  


