
 
 

LK Södertälje, styrelsemöte 10 mas 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Kicki Samuelsson, Sara Ryrfeldt, Jeanette Gustafsson, Miriam Huttunen 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Alla presenterar sig för 

varandra. 

 

§2. Val av justerare  

Miriam Huttunen och Annica Sandström. 

 

§3. Dagordningen godkändes med två tillägg: 

1. Arkivering och hur ska vi använda Dropbox.  

2. Löptikar i klubblokalen. 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Det var årsmötesprotokollet och konstituerande protokoll. Enades om att protokollen inte skrivs 

under för publicering på webben. 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Inga nya punkter har tillkommit. 

 

§6. Åtgärdslistan 

JLA gick igenom listan som uppdateras inför varje styrelsemöte.  

Inledde även en diskussion om hur klubbens dokument ska arkiveras, på Dropbox eller på den 

lösenordsskyddade Funktionärsinfo på hemsidan? Frågan tas upp på nästa Marknadsmöte den 12 

mars. 

 

§7. Kassörens rapport 

JLA informerade om det ekonomiska läget just nu. Samma information går ut till styrelsen någon 

vecka före varje styrelsemöte. Ny kassör är Birgitta Olofsson som introduceras i arbetet. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Styrelsens inre arbete. Vem gör vad? 

• Åtgärdslistan, JLA 

• Mål- och handlingsplan samt Instagram, MH 

• Facebook, AAV skriver och TE publicerar 

• Hemsidan, AAV skriver och Hans Andersson publicerar 

• Dropbox, TE 

• Gräsklippning-, nyckel- och städgrupperna, TE 



b) Klubbens nyhetsbrev. AAV ansvarar och skriver samt publicerar. Idéer till reportage tas 

tacksamt emot! 

c) Centralstyrelsens årsmöte den 19 april. Än så länge har sex delegater från SHK Södertälje 

tackat ja att följa med. Senast den 5 april måste deltagarlistan presenteras för CS. 

 

§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, hemsidan m m. 

AAV informerade om nästa möte i gruppen som är den 12 mars. Arkivering är ett ärende på 

dagordningen.  

b) Mantrailing-projektet. Ett projekt har startats upp med spårsäkra hundar. Beräknas pågå 

under ett år med extern ledare. Detta kan bli ytterligare ett kurserbjudande. 

c) Löptikar i stugan? Diskussionen resulterade i att vi genom våra instruktörer rekommenderar 

att inte ta in löptikar i klubbstugan. Den främsta orsaken är att vi håller många kurser i 

Nosarbetsprov i stugan och löptikar kan innebära störningar. Men ute på plan är det ok om 

ägaren informerar instruktören om detta. 

 

§10. Styrande dokument. Uppdateras successivt. 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga fler förutom de som nämns under punkt 7. 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 14 april kl 18.30.  

 

§13. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Miriam Huttunen   Annica Sandström 

Justerare   Justerare 


