
   

Protokoll SHK Södertälje styrelsemöte måndag 10 sep. I Bastmora. 
Närvarande Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Kicki Samuelsson och Annica Sandström. 

Frånvarande Miriam Huttunen, Petra Nordkvist, Daniel Sieradzki, Annika Ahlberg Valdna och Anita 

Walldau Wallin 

 

 

 1.    Mötets öppnande. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 2.    Val av mötesfunktionärer Annica väljs till sekreterare, Kicki till justerare. 

 3.    Fastställande av dagordning Vi lägger till protokolljustering till punkt 11b, samt 11 a                 

Kungsör 17/11. 

 4.    Godkännande av föregående protokoll Se punkt 11b 

 5.    Målplan Gicks igenom. Vi har klarat 44% av målplanen. 

 6.    Åtgärdslistan Gicks igenom och uppdaterades. 

 7.    Ekonomi Kassören gick igenom månadsbokslutet. Likviditeten är god. 

 8.    Ärenden för diskussion/beslut. 

a. Ingen städdag kommer att genomföras under hösten 2018. 

b. Utgår, frågan om medlemsfest ligger kvar till nästa möte. 

c. Samtliga funktionärer som använder klubbområdet ansvarar för att meddela 

webmaster så aktiviteterna skrivs in i kalendern. 

d. Vi har inventerat ev. utbildningsbehov och kommit fram att följande fortbildningar 

behövs: Basutbildning, Hårda spår, Sök, Vardagslydnad och Tävlingslydnad. 

e. Vi beslutade datumet 11/11 kl. 11 för ett medlemsmöte då Ordförande i Cs. närvarar. 

f. Vi skall försöka rekrytera nya medlemmar på Bastmorautställningen. 

 9.   Rapporter. 

a. Frågan om prov i Vardagslydnad flyttas till VT-19. 

b. Spårprovsrevideringsgruppen har möte 11/9, Bastmora. 



c. Stugtaket försöker vi hitta en lämplig lösning på, sanitetsanläggningen är på gång att 

fixas. 

d. Kurs i Nosework genomförs i Södertälje nov/dec. 

e. Kurs i Föremålssök genomförs i nov. 

  10.  Styrdokument. Inget aktuellt just nu. 

 

  11.  Tillkommande ärenden. 

     a.  Vi erbjuder oss att ta hand om köket på Utställningen i Kungsör 17/11 2018.                           

     b.    I protokollet från 18 08 13 står att Miriam Huttunen är vice sekreterare, hon är vice                         

            ordförande. Det är beslutat att inga titlar skall stå i protokollet. 

      c.    Årscykel inför 2019 skall påbörjas i okt. 

 12.  Nästa möte. 18 10 09 kl. 18.45. 

13.  Mötets avslutande. Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 

 

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

Tommy Eriksson                            Annica Sandström                                   Kicki Samuelsson 

Ordförande                                     Sekreterare                                               Justerare 

 

             

 

 


