
2015 -01-22 
 
SHK Södertälje 
 
Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-01-20 

 
Närvarande: Hans Borin, Jan-Lennart Andersson, Eivor Loch och Kicki Samuelsson. Anna-Lena 
Mann från punkt 10. 
 
Frånvarande: Tommy Eriksson och Yvonne Jagersten 
 

1. Mötet öppnas 
Vice ordförande Hans Borin hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 

2. Val av sekreterare 
Styrelsen beslutar att välja Eivor Loch att föra protokollet. 
 

3. Val av justerare 
Styrelsen beslutar att välja Jan-Lennart Andersson att justera protokollet. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

5. Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll. 
 

6. Adjungerade 
Delar av valberedningen deltar i mötet. 
 

7. Sekreterarens rapport 
Inget att rapportera. 
 

8. Kassörens rapport 
Preliminär budget för 2015 presenterades. Vissa justeringar kommer sannolikt att 
göras så snart årsbokslutet är fastställt 
 

9. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 
a) Kursgruppen 

Kursansvarig rapporterar om de kursanmälningar som hittills inkommit.  
b) Utbildningsgruppen 

Centrala utbildningskommittén kommer inom kort att bjuda in till instruktörs- och 
funktionärsutbildningar. Bl.a. kommer följande utbildningar att arrangeras under 
året: 
- Klickerinriktad helgkurs i vardagslydnad 
- Vardagslydnadskurs  med extern lärare 
- Ringsekreterarkurs 
- Beteendekunskapskurs 



- Rallylydnadskurs 
m.fl. 

 
c) Utställningsgruppen 

Inget att rapportera. 
 

d) Områdesgruppen 
Områdesansvarige rapporterar om sandning av området samt om justering av 
klubbstugans elsystem.  
 

e) Köksgruppen 
Inget att rapportera 

 
10. Beslutsfrågor. 

a) Utökning av styrande dokument. 
Styrelsen beslutar att justera styrdokumentet enligt följande: 
- Arbetsordning införs 
- Bemanning av arbetsgrupperna utgår 
- Klubbens 3-åriga handlingsplan införs 
- Årsmötesutmärkelser införs 

      
b) Klubbens gräsklippare 

Styrelsen beslutar att köpa in ny motor till gräsklipparen 
 

 
11. Bordlagda frågor. 

Vi har inga bordlagda ärenden. 
 

12. Övriga frågor. 
a) Städlista 

Dokument är nu framtaget om hur klubbstugan ska städas. 
b) Pr-blad 

Pr-blad om vårens kursverksamhet kommer att delas ut av klubbens funktionärer 
-  i Enhörna och i Pershagen.  

c) Årsmötet 
Styrelsen går igenom årsmöteshandlingar och årsmötesutmärkelser 

 
13. Nästa styrelsemöte. 

15/2 kl 10:00 
 

14. Mötet avslutas. 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

………………………………..                 ………………………………             …………………………….  
Ordförande  Vid protokollet Justerare 


