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SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2014-09-09 
Närvarande: Hans Borin, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Eivor Loch och Tommy Eriksson 
 
Frånvarande: Anna-Lena Mann 
                                      
1. Mötet öppnas. 

Vice ordförande Hans Borin hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare. 

Styrelsen beslutade att välja Eivor Loch att föra protokoll under mötet.      
 
3. Val av justerare. 

Styrelsen beslutade att välja Kicki Samuelsson att justera protokollet.  
 
4. Godkännande av dagordningen. 
                        Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 
5.                    Föregående protokoll. 
                        Styrelsen har inte tillgång till det protokollet från möte 140624.        
 
6.                    Adjungerade. 
                       Ingen är adjungerad till detta möte. 
                           
7.                    Sekreterarens rapport.  
                        Finns inget att rapportera. 
 
8.                    Kassörens rapport. 
                        Kassören rapporterar att den ekonomiska situationen är god.   
                        
9                     Sak ansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 

a) Kursgruppen. 

Kurserna rullar på, stort deltagarantal på de flesta kurserna. 

b) Utbildningsgruppen. 

Många utbildningar både centralt och lokalt. 

c) Utställningsgruppen. 

Förberedelsen fortsätter som planerat inför Nationella utställningen den 4 oktober. 

d) Områdesgruppen. 

Klubbhusets utsida underhålls. 

e) Köksgruppen. 

Inget att rapportera. 

 
 
 
 



10.                  Beslutsfrågor. 
      a)              Arbetsordningen, färdigställande 2014 och påbörjande av 2015 års handlingsplan. 
                        Titta igenom förslaget och maila svar, med kommentar, till Hans B. 
      b)              Camilla Rönnqvists förfrågan om att få tillgång till klubbens område för träning av IPO och    
                        skyddsträning. 
                        Beslutas att avslå förfrågan.  
      c)              Klubbens ev. ansökan om att arrangera sommarlägren 2015 
                        Beslutas att ansöka om att få arrangera sommarläger 2015. 
      d)              Utökad ram för utbildningskostnader för instruktörer 
                        Beslutas att utöka ramen för utbildning till 25 000 kr.  
      e)              Byggande av fast Rookie plan 
                        Beslutas att bygga en fast Rookie-plan. 
      f)               Frikurser under hösten                        Beslutas att följa beslutet som togs 2013-08-14, § 95 c. 
      g)              Styrdokument till hemsidan 
                        Beslutas att dokumenten ska sättas ut på avdelningens hemsida under 2014.  
      h)              Protokoll lösenordsskyddas och flyttas till funktionärssidan 
                        Beslutas att protokollen inte ska vara lösenordsskyddade. Eventuella bilagor ska också läggas  
                        ut.      
 
 
11.                  Bordlagda frågor.  
                        Vi har inga bordlagda frågor till detta möte. 
           
12.                 Övriga ärenden. 
        a)            Information från CS, blandrasfrågan, nya stadgar och styrdokument, nya tävlinsklasser                  

                  Rookie 1 och 2 
                  Klubben avvaktar CS beslut om blandrasbedömningar. CS arbetar med centrala styrdokument.  
                  Rookie 1 och 2 är under översyn. 
   b)           Avdelningens styrelseprotokoll 
                  Se beslut under punkt 10 h. 
    c)           Förfrågan om användning av parkeringen 30/9 
                  Södertälje idrottsförening får disponera vår parkering 30/9. 
 

13.                 Nästa styrelsemöte. 

                    Tisdagen den 7/10 kl 18:30 
                      Instruktörsmöte torsdagen den 13/11 
 

14.                 Mötet avslutas 
                      Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
…………………………………………          …………………………………………..           ……………………………………… 
 
(Ordförande)                                    Vid protokollet                                   Justerare 
Vice ordförande 
Hans Borin                                    Eivor Loch                                           Kicki Samuelsson   

 


