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      SHK Södertälje                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-10-13 

Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Kjell Olsson 

Frånvarande: Eivor Loch, Birgitta Granstad 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Val av mötesfunktionärer 

Mötet beslutade välja Kicki Samuelsson till mötessekreterare. 

Mötet beslutade välja Kjell Olsson att justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordningen 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

4. Föregående protokoll 

Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll. 

5. Bordlagda frågor 

a. Vinterkurs.  
J-L kollar vidare och återkommer med besked. 
 
b. Studiefrämjandet 
Bjuda in Märta för en genomgång av de gröna listornas infyllande. Någon gång under v. 49 – 50. 
Samtidigt ha ett instruktörsmöte. 
 
6. Kassörens rapport 

Prognosen pekar mot ett överskott på ca 20 000 sek, budget 24 000 sek. 

7. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport 

a. Kursgruppen 
Kurserna börjar närma slutet.  
 
b. Utbildningsgruppen 
Utbildningskommittén kommer ut i mitten av nov med all centralt arragerande SHK-utbildningar.  
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c. Utställningsgruppen 
Utställningskommitén har skickat förslag på 2016 utställningar. Södertälje vill skjuta på den nationella 
utställningen lagd den 17 sept till 24 sept. 
 
d. Områdesgruppen 
Hängrännorna måste ordnas innan vintern. Lite problem med elen till stolpen på parkeringen och på 

altanen. Göran får titta på detta. 

e. Köksgruppen 
Inget att rapportera. 

8. Beslutsfrågor 

a. AU-beslut gällande förtida avslut samt innestående kursavgift på tävlingslydnadskursen. Kicki 

reserverar sig mot beslutet. 

9. Beredningsfrågor 

a. Rekrytering av ideella krafter till klubben. J-L och Kjell kollar läget bland medlemmarna och 

försöker rekrytera bland rörmokare. 

10. Tillkommande ärenden 

a. Bakluckeloppis. Tommy har funderingar kring anordnande av bakluckeloppis på området. Tommy 

kollar förutsättningarna för sådan och återkommer. 

b. Kalender. Tommy presenterar ett förslag till kalender, som komplettering till styrande dokument. 

Frågan hänskjuts till arbetsmötet den 19 nov. 

11. Nästa styrelsemöte 
 
Arbetsmöte 19 nov. 
 
12. Mötets avslutande 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

………………………………..                 ………………………………             ……………………………. 

Ordförande  Vid protokollet Justerare 

Tommy Eriksson Kicki Samuelsson Kjell Olsson 


