
 
SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2016-03-08 
 
Närvarande: Tommy Eriksson, Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, 
Eivor Loch, Kell Olsson och Daniel Sieradzki 
 
 

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

2. Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, adjungerade. 
Styrelsen beslutade välja Annica Sandström att justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
9a) Hyra för medlemmar 
9b) Hyra för Perroklubben 
10a) CS-årsmöte 
10b) Nose work 
10c) Läger i Uppsala 
 

4. Föregående protokoll. 
Protokollen från 2016-02-18 och 2016-02-27 godkändes. 
 

5. Bordlagda frågor. 
a) Styrande dokument 

Vi ska jobba med styrande dokument nästa möte (12/4). 
 

6. Kassörens rapport. 
För nära årsmötet i tid för att det ska vara någon skillnad. 

 
7. Sakansvarigas (arbetsgruppernas) rapport. 

a) Kursgruppen 
62 anmälda men det finns platser kvar i rallylydnad och aktiveringskurserna. Spår 
och lydnadskurserna är fulla. 
  

b) Utbildningsgruppen 
Alla funktionärer som vill gå utbildning kan i princip göra det. 
 

c) Utställningsgruppen 
CS har en utställningskommitté och dom har lagt en nationell (24/9) och en 
internationell (11/6) utställning hos oss.  
Grand danios har en utställning 5/5. 



d) Områdesgruppen 
Vi hinner inte fixa staketet innan valpkursen börjar. 
Gräsklippargrupp planeras till våren. 
Vi tar in kostnadsförslag på taket som läcker. 
 

e) Köksgruppen 
Kommer att behöva hjälp när det är utställningar, tävlingar mm. 
Vi har hand om köket vid uthyrningar. 
Städschema finns utskickat till alla berörda. Och uppsatt i klubbstugan. 

 
8. Beslutsfrågor. 

Finns inga. 
 

9. Beredningsfrågor 
a) Hyra för medlemmar. 

Eventuell rabatt för medlemmarna tar vi till styrande dokument som vi diskuterar 
på nästa möte. 
 

b) Perroklubben 
Ska tillfrågas om hur mycket dom kan tänka sig betala. 1500 kr/dag har dom 
erbjudits. 
 

10. Tillkommande ärenden. 
a) CS mötet 

Är den 20/3 kl 12 Strömsholm. 
 

b) Nose work 
Det ska hållas en informationsträff om nose work på annandag påsk den 28/3 kl 
12 på Bastmora. Kostnad 50 kr. 
 

c) Läger i Uppsala 
Blir den 27 – 29 /5 inbjudan kommer ut snart. 

 
11. Nästa styrelsemöte. 

12/4 kl 18:30 
 

12. Mötets avslutande. 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
………………………………..                 ………………………………             ……………………………. 
Ordförande  Vid protokollet Justerare 
 
 



 


