
2015 -04-22 
 
SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-04-21 
 
Närvarande: Tommy Eriksson, Hans Borin, Kicki Samuelsson, Eivor Loch, Kjell Olsson 
 
Frånvarande: Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson 
 

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 Hans Borin att justera protokollet. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med ändringen att punkten 10c 
flyttas till 9a, de övriga beslutsfrågorna flyttas ner, samt att punkterna h och i utgår.  
Punkterna 12c och d utgår. 
Kjell Olsson går in som ordinarie för Jan-Lennart Andersson 
 

5. Föregående protokoll 
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll. 
 

6. Adjungerade 
Inga adjungerade är med. 

 
7. Kassörens rapport 

Vi ska vara försiktiga med utgifter, stora som små. 
 

8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 
a) Kursgruppen 

Vi har många anmälda till kurserna. En liten revidering är på gång för personspår 
och sök. 

b) Utbildningsgruppen 
Utbildning av styrelsemedlemmar bör ske. Eventuellt blir det ett sammarbete 
med service och signalhundsförbundet. 

c) Utställningsgruppen 
Vi har en nationell utställning i september. 

d) Områdesgruppen 
Allt som skulle göras är klart. 



e) Köksgruppen 
Det finns önskemål om att kurserna spolar ur muggarna innan de ställs i 
diskmaskinen. 
 

9. Beslutsfrågor. 
a) Styrande dokument. 

Fråga: Följs årscykeln. Svaret var att Styrande dokument/årscykeln följs. 
b) Uthyrning till Wheaten festivalen. 

Vi tar ett maxpris på 2000 kr för Wheatenfestivalen år 2016. HB lämnar besked. 
c) Duschkabinen. 

Som information: ”Badrummet” är inte våtsäkrat, ingen duschning utan 
duschkabin. Möjlighet till dusch på området bör säkras. 

d) Bom för bakdörren. 
Bommen är borttagen, utrymningsväg. 

e) Avtal-bekräftelse för uthyrning av klubbområdet. 
Ska vara en bekräftelse. 

f) Avsteg från brandskydd. 
Brandinspektion är gjord men inte i år. Protokoll för detta efterfrågas. 

g) Gasflaskornas placering och utmärkning. 
Gasflaskorna står i förrådet. Upplysningskylt om gas finns på dörren.  
Kicki ringer Södertörns brandförsvar för att få klarhet i vad som gäller. 

 
10. Styrande dokument. 

a) I arbetsordningen; sekreterarens uppgift – hålla kommunens föreningsregister 
uppdaterade. 
Tillägg om sekreterarens uppgift. Bordläggs till nästa möte. 

b) Påskrift av 2015 års styrande dokument. 
Dokumentet är påskrivet 

 
11. Bordlagda frågor. 

Finns inga. 
 

12. Övriga frågor. 
a) Utbildning gräsklippare/sladdningsgrupp. 

Utbildning ska ske. Anslag om handhavandet finns på väggen vid klipparen. Vi 
måste köra träsladden på parkeringen minst en gång i månaden. 

b) Flagghantering. 
Vimplar är inköpta och kommer att sättas upp. 

 
13. Nästa styrelsemöte. 

18 maj kl 18:30, klubbhuset. 
 

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

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



 
 

 
 


