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Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-08-17 
Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Kjell Olsson, Birgitta 
Olofsson 
 
Frånvarande: Eivor Loch 
 

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

2. Val av mötesfunktionärer 
Mötet beslutade välja Birgitta Olofsson till mötessekreterare. 
Mötet beslutade välja Kicki Samuelsson att justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 

4. Föregående protokoll 
Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll från 2015-06-15 samt från 2015-
08-03. 
 

5. Kassörens rapport 
Intäkter/kostnader hittills: Lägre intäkter än budget beroende bl.a. på färre deltagare 
på sommarlägret i år. Kostnaderna också något lägre än budget beroende på att 
instruktörer, funktionärer m.fl. inte har utnyttjat klubbens subventioner i förväntad 
grad. 
 

6. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport 
a) Kursgruppen 

Hittills 53 anmälningar till höstens kurser. Vi bör kommande år starta kurserna i 
september (och ej i augusti), vilket troligen kommer att öka chanserna att få in 
fler anmälningar.  
 
Vinterkurser diskuterades och följande frågeställningar togs upp: Har vi 
instruktörer? Ska vi ha vinterkurs utomhus eller inomhus? Frågan tas upp på 
nästa möte igen. 
 

b) Utbildningsgruppen 
Utbildningskommittén ska återkomma till lokalklubbarna med SHK:s 
utbildningsprogram för 2016/2017. 
 
 



c) Utställningsgruppen 
Nationell utställning i Bastmora 12 september. Arbetet inför detta fortskrider 
enligt plan. 
 

d) Områdesgruppen 
Hängrännorna måste ordnas innan vintern. 
 

e) Köksgruppen 
Inget att rapportera. 

 
 

7. Beslutsfrågor 
a) Försäkringsfråga 

Olycksfallsförsäkring (tilläggsförsäkring) undersöks. Agria har kontaktats. J-L har 
kontaktat Länsförsäkringar. Beslutades att J-L tar en ny kontakt med 
Länsförsäkringar ang. kostnad, vad som täcks, etc. Beslutades också att Tommy 
ska kontakta Studiefrämjandet ang. kollektivförsäkring. Uppföljning på vårt nästa 
styrelsemöte. 

 
b) Funktionärssubvention 

J-L har tagit fram ett dokument ”Ideella poäng” (för år 2014) som har skickats ut 
till våra medlemmar som arbetar ideellt i klubben. Här framgår att ju större den 
ideella insatsen är år 1, desto större blir subventionen år 2. Detta dokument ska 
läggas in under ”Styrande dokument” för år 2016. Beslutades att J-L lägger in och 
förtydligar om s.k. Frikurser. J-L ska också fundera på om/hur man ska kunna 
spara poäng över åren. 

 
c) A.A skuld till klubben 

Skuld på 1000 kr till klubben stryks. Ärendet avslutas. 
 

d) Köksansvarig 
Ansvarig för köket är tills vidare Tommy Eriksson. 

 
e) Utställningar 2016 och 2017 

Svenska Grand Danois-klubben (SGDK) är intresserade av att ha utställning här i 
Bastmora 5 maj 2016 samt 25 maj 2017. Beslutades att Tommy ska stämma av 
med Utställningskommittén att dessa inte kolliderar med andra utställningar.  

 
f) Delegater till huvudklubbens extra årsmöte 

Följande personer kommer att åka till HK:s extra årsmöte 29 aug 2015: Tommy, 
Jan-Lennart, Marianne och Carina Mann. 

 
g) Rekrytering av instruktörer 

Ärendet bordläggs. Tas upp senare under hösten. 
 
 
 



8. Beredningsfrågor 
 
 

9. Tillkommande ärenden 
 

a) Soffa i klubbhus 
Beslutades att kasta bäddsoffan i vårt klubbhus. 

 
b) Grind till klubbhus 

En av våra medlemmar (AS) har skänkt en grind till klubben. Beslutades att AS ska 
få en gratiskurs i personspår för detta. 

 
c) Remiss viltspår 

Vårt remiss-svar till APK (Arbetsprovkommittén för spår och sök): Kicki S blir 
språkrör i denna fråga. 

 
d) Medlemsvård 

Avser instruktörer och funktionärer. Tommy E bereder frågan till nästa möte.  
 

e) Subvention kurs  
KS har beviljats funktionärssubvention för instruktörsutbildning ”SSBK 
specialsök”. 

 
 

10. Nästa styrelsemöte 
Den 15/9 kl. 18:30 

 
11. Mötets avslutande 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                 ………………………………             …………………………….  
Ordförande  Vid protokollet Justerare 
Tommy Eriksson  Birgitta Olofsson Kicki Samuelsson 
 

 


