
 
SHK Södertälje 

 
                

 
Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 180508. 
 

Närvarande: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson, Annica Sandström, 
Miriam Huttunen. Kicki Samuelsson går in som ordinarie ledamot. 
Frånvarande: Daniel Sieradzki, Petra Nordkvist, Annika Ahlberg och Anita Waldau Wallin. 

 

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

2. Val av mötesfunktionärer. 
Styrelsen beslutade välja Kicki Samuelsson att föra protokollet, justerare Miriam Huttunen. 
 

3. Godkännande av dagordning. 
       Godkändes. 
 

4. Föregående protokoll. 
       Läggs till handlingarna. 
 

5. Målplan.  
Jan-Lennart gick genom den och uppdaterade den. 

 

6. Åtgärdslistan. 
Jan-Lennart gick genom den och uppdaterade den. 
 

7. Kassörens rapport. 
Jan-Lennart informera om det rådande ekonomiska läget och det ser bra ut. 
 

       8.    Ärenden för diskussion. 
           a. Visionen: Ordförande delar ut ett förslag med ett antal inskickade förslag. Dessa gås genom   
                och styrelsen enas om 3 förslagspunkter vilka ordförande får i uppdrag att sätta ihop till ett   
                kommande förslag på en framtida vision.  
           b. Styrelseutbildning: Styrelsen kallas till sådan 180923 kl. 09.30 – 16.30 i Eskilstuna. 
           c. Förberedelse inför styrelsemöten: AU ( Tommy, Jan-Lennart och Petra Nordkvist) förbereder  
                dessa. 
           d. Kursavgift: Gällande Pia. Beslutas att denna delvis ska återbetalas i form av återbetalning av          
                kursavgift vårens ORS. 
                Jan-Lennart uppdras att kontrollera med Studiefrämjandet ang vår olycksfallsförsäkring. 
           e. Mediagruppen, projekt: Denna arbetar för fullt med att göra om SHK Södertäljes    
               facebooksida och även vår hemsida. Jörgen är ansvarig ledare för gruppen.  
 
       9.    Rapporter. 
           a. kursgruppen: vårens kurser har startat och är i princip fulltecknade. 
           b. Utbildningsgruppen: En kurs i Rallymix är på gång med instruktör Agneta Joelsson. 
           c. Utställningsgruppen: Tommy ska skicka ut information till våra medlemmar om de     
              kommande utställningar på vårt område. 
           d. Områdesgruppen: Kicki informerar styrelsen om de kommande arbetena på område och      
              stuga. 



           e. Köksgruppen: Inget att rapportera. 
           f. Sponsorgruppen: Ansvarig Jörgen Wallin frånvarande. 
           g. Mediagruppen: Ansvarig Jörgen Wallin frånvarande. 
 
        10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera.  
        
        11. Tillkomande ärende. Inga inrapporterade. 
 
        12. Nästa möte. 180611 kl. 18.45 
             
        13. Mötets avslutande. Ordförande tackar samtliga för deltagandet och avslutar mötet. 
 
 

 
 

 ………………………………                          ………………………………..                               ………………………………                                                         
 Ordförande                           Vid protokollet                              Justerare 
Tommy Eriksson              Kicki Samuelsson                                       Miriam Huttunen
  


