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Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-09-15. 
 
Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Kjell Olsson och 
Eivor Loch. 
 
Frånvarande: Birgitta Olofsson. 
 

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

2. Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, adjungerade. 
Mötet beslutade välja Kjell Olsson som justerare.  

3. Godkännande av dagordningen. 
Mötet beslutade godkänna dagordningen. 

4. Föregående protokoll. 
Mötet beslutade godkänna föregående protokoll. 

5. Bordlagda frågor. 
a) Vinterkurs ute eller inne. 

Jan-Lennart tar fram lokalhyra för en ev. hall. Kicki skickar frågan till kursareför att 
undersöka intresset. 

b) Rekrytering av instruktörer. 
Tas under punkt 9d 

c) "Medlemsvård” avser instruktörer och funktionärer. 
Beslut: Respektive ska också bjudas in. 

6. Kassörens rapport. 
Prognosen är att vi får ett överskott i år. 

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

Alla höstkurser har börjat. 
b) Utbildningsgruppen. 

Inget nytt att rapportera. 
c) Utställningsgruppen. 

Tävlingarna gick bra. Det var 45 st. utställare och 9 st. som tävlade i lydnad. 
d) Områdesgruppen. 

Allt fungerar som det ska. 
e) Köksgruppen. 

Vi har fått mindre inkomst än väntat. 
8. Beslutsfrågor. 

a) Byte av kod. 
Beslutas att vi inte byter kod nu. 

b) Försäkringsfråga, uppföljning. 
Studiefrämjandets olycksfallsförsäkring gäller under kurser, inte vid prov. 
 



 
 

9. Beredningsfrågor 
a) Klubbens cirkelredovisning, instruktörer. 

Representant från studiefrämjandet kommer och går igenom vad som gäller. 
Datum är ej fastställt ännu. 

b) Årshjulet. 
Alla går igenom del 1 i Styrande dokument, ett arbetsmöte är satt till 19 
november kl 18:30. 

10. Tillkommande ärenden. 
a) Skrivelse från CTK. 

Beslut: Vi har tagit del av skrivelsen utan åtgärd. 
b) Skrivelse från Stingy. 

Mötet ställer sig positiva till förslagen. Jan-Lennart tar kontakt med Stingy och 
återkommer med rapport. 

c) Återtagande av anmälan. 
Mötet beslutar att hel avg. återbetalas efter uppvisande av 
läkarintyg/veterinärintyg. Kicki ser till att det kommer in på hemsidan. 

d) Rekrytering av instruktörer. 
Nuvarande instruktörer lämnar förslag på lämpliga kandidater och vi har en 
genomgång i juni och december. 

11. Nästa styrelsemöte. 
13 oktober kl 18:30 i klubbstugan. 

12. Mötets avslutande. 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
………………………………..                 ………………………………             …………………………….  
Ordförande  Vid protokollet Justerare 
Tommy Eriksson  Eivor Loch  Kjell Olsson 
 

 


