
 
SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2015-06-15 
Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Eivor Loch och Kjell 
Olsson 
 
Frånvarande: 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 Jan-Lennart Andersson att justera protokollet. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 
 

5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll, tas upp på nästa möte. 
 

6. Adjungerade 
Marianne Brunnström 
 

7. Kassörens rapport 
Budgeten är i balans. 
 

8. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 
a) Kursgruppen 

Höstens kurser är klara. 
b) Utbildningsgruppen 

Centrala utbildningskommitten har bjudit in till samverkansmöte i Eskilstuna 16 
augusti. Jan-Lennart och Kicki åker. Eventuellt även Tommy. 

c) Utställningsgruppen 
Arbetet fortsätter inför höstens utställning. Vi tar kontakt med Blandis Rix om ev 
blandisutställning. 

d) Områdesgruppen 
Ett antal mindre upprustningsarbeten utförs under sommaren. 

e) Köksgruppen 
Städning av köket sker under juli månad. Vi ska se över elkostnaderna för kyl och 
frys. 

 



9. Beslutsfrågor. 
a) Vårt behov av central utbildning 2016 – 2017. 

Se punkt 8b 
 

10. Styrande dokument. 
Vi ska gå igenom  augustimötet. 

 
11. Bordlagda frågor. 

a) Förslag på ny dagordning. 
Den nya dagordningen är antagen. 

 
12. Övriga frågor. 

a) Subventionsförslag. 
Utb.ansvarig föredrar ett förslag om att subventionera utbildningskostnader för 
lokalklubbensfunktionärer. Subventionens storlek bestäms delvis av den ideella 
arbetsinsatsens storlek. Styrelsen anser att förslaget bör provas under 
innevarande verksamhetsår. 

b) Ändring av inplanerade datum. 
Frågan utgår. 

c) Kurspriser. 
Klubbens kurspriser ligger i samma nivå som andra SHK-klubbar och styrelsen 
finner ingen anledning att ändra den nuvarande prissättningen. 

d) Service och signalhundar. 
Ett samarbete mellan SHK:s huvudklubb och Service-och Signalhundförbundet har 
påbörjats. Lokalklubben kommer sannolikt engageras i det fortsatta arbetet. 

 
13. Nästa styrelsemöte. 

Den 17/8 kl 18:30 
 

14. Mötet avslutas. 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
………………………………..                 ………………………………             ……………………………. 
Ordförande  Vid protokollet Justerare 
 
 

 


