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SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-03-12 
Närvarande: Tommy Eriksson, Kicki Samuelsson, Kjell Olsson, Birgitta Olofsson och Eivor Loch  
 
Frånvarande: Jan-Lennart Andersson och Hans Borin 
 

1. Mötet öppnas. 
Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 

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

3. Val av justerare. 
Styrelsen beslutade välja Birgitta Olofsson att justera protokollet. 
 

4. Godkännande av dagordningen. 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 

5. Föregående protokoll. 
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från 20 jan och 15 feb. 
 

6. Adjungerade. 
Ingen adjungerad. 

 
7. Sekreterarens rapport. 

Punkten utgår. 
 

8. Kassörens rapport. 
Det har gått så kort tid från årsmötet så det finns inget nytt att rapportera. 
 

9. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 
a) Kursgruppen. 

Vi har flera av kurserna fulla redan. 
b) Utbildningsgruppen 

Inget nytt att rapportera. 
c) Utställningsgruppen. 

Vi har, via en skrivelse, opponerat oss mot att utställningen är flyttad till 
Enköping. 

d) Områdesgruppen. 
Åtgärdspaket för våren 2015 är framtaget. 

e) Köksgruppen. 
Inget att rapportera. 



 
 

10. Beslutsfrågor. 
a) Styrande dokument. 

Delas upp i verksamhet, avtal och tillstånd och instruktioner. 
b) Skrivelse från Stingy. 

Styrelsen ser positiv på frågan. Marianne B och Stingy får i uppdrag att 
återkomma med förslag till LKM och träningstävlingar. 

c) Deltagande på 4H dag 9maj Tumba. 
Vi avstår från detta evenemang. 

d) Stugan bokad 14 och 15 mars. 
Blandis RIX har hyrt stugan den 14 och 15 mars. Ett avtal ska upprättas och vi har 
hand om köket.  

e) AU beslut. 
Vi har sponsrat Kari för en kurs. 

 
11. Bordlagda frågor. 

Vi har inga bordlagda frågor 
 

12. Övriga frågor. 
a) Genomgång av åtgärdslistan. 

Genomgången och uppdaterad. 
b) Vilka ska åka på årsmötet. 

Tommy, Marianne B och Helena åker 
c) Kommunens påminnelse om dokument 

Kommunen saknar bland annat våra Verksamhetsberättelser från 2013 och 2014. 
De kommer att skickas in snarast.  

d) Yrsakursen. 
Kursen flyttas till hösten. 

 
13. Nästa styrelsemöte. 

Datum för hela året: 
21 april 
18 maj 
15 juni 
17 augusti 
15 september 
13 oktober 
19 november 
7 december 

 
14. Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 

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


