
 
 

 

LK Södertälje, styrelsemöte 9 juni 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Sara Ryrfeldt 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet som hålls digitalt via Teams 

öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Sara Ryrfeldt. 

 

§3. Dagordningen godkändes med två tillägg: 

1. Sommaraktiviteter 

2. Lokalklubbarnas motion till CS årsmöte 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes. 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Knappt hälften av aktiviteterna har genomförts (44 procent). En ny aktivitet har startat, öppna kvällar 

för lydnadsträning. Den första kvällen lockade 15-20 personer. 

 

§6. Åtgärdslistan 

JLA gick igenom listan som uppdateras under varje styrelsemöte. Tre punkter uppmärksammades: 

1. Utveckla prov i allmänlydnad (augusti) 

2. Hundtest i Södertälje. Svårt att genomföra, klubben saknar funktionärer och egen utrustning. 

3. Delegater till årsmötet (se vidare 8e) 

 

§7. Kassörens rapport 

JLA och BO har genomfört arbetet med att flytta över bokföringen till ett nytt system. Från den 1 juni 

är det Birgitta Olofsson som tar över kassörens roll i klubben. JLA skriver månadsbokslutet för maj. 

Helårsprognosen visar på ett litet överskott och likviditeten är god. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Höjning av kursavgifterna. SHK Södertälje ska se över prisbilden. Flera av våra kurser har 

lägre avgifter än konkurrenterna i närområdet. En arbetsgrupp med Kicki Samuelsson, 

Birgitta Olofsson och Jan-Lennart Andersson kommer med ett förslag om vi ska höja 

kursavgifterna. Bra om förslaget kan börja gälla inför höstens kurser. 



b) Vaccination. Klubben skickar ut ett meddelande via medlemsregistret om att alla bör ha sin 

hund vaccinerad inför träning, kurser och träffar. Ett anslag om detta sätts även upp på 

anslagstavlan i Bastmora. Vi hänvisar till Centralklubbens policy. 

c) Höstens kurser. Planen är att vi presenterar HT kurser på hemsidan senast vecka 27.  

d) Åkgräsklipparen. Vi kan inte köpa enbart en ny gräsklippare. Det behövs en kombinerad 

maskin som även kan ploga snö. Tommy kontaktar Hans Bolin för en diskussion om 

alternativt och långsiktigt förslag. 

e) Centrala årsmötet den 28 juni. Södertälje-klubben kan i kraft av sin storlek skicka 12 

delegater till mötet. I dagens läge med Corona-pandemin har CS beslutat att endast tre 

delegater per klubb närvarar rent fysiskt. De övriga nio förser ordföranden med fullmakter. 

Beslutades att Tommy informerar delegaterna om detta. Tre fysiska personer deltar på 

mötet: Tommy, Jan-Lennart och Kicki tillfrågas. AU får besluta om tre tillkommande 

delegater för att fylla kvoten. 

 

§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, Dropbox. Ett nytt förslag på tänkt struktur i Dropbox skickades ut den 9 

juni. Synpunkter önskas under kommande vecka.  

b) Månadsbrevet löper på och distribueras i början av varje månad.  

c) Möte om Gillberga. Kommunen menar att mark som används i utbildande syfte kan 

avgiftsbeläggas. Representant från kommunen återkommer i ärendet till Kicki Samuelsson. 

 

§10. Styrande dokument. Strukturen i den nya Dropboxen innebär att avsnitten i det styrande 

dokumentet delas upp under respektive rubrik. Syftet är att det ska vara enkelt att hitta det som 

söks. 

 

§11. Tillkommande ärenden.  

1.Sommaraktiviteter. Marie Henriksson har kontaktats och återkommer med förslag på prova-på-

aktiviteter som Nose Work och Rally under sommaren. 

2. Motion från ordförande i lokalklubbarna. Samtliga var eniga om förslaget om att delegera 

arrangemangen för prov och tävlingar till lokalklubbarna. Motionen skickades till CS som svarade att 

de ska utreda förutsättningarna för detta under ett år. CS svar är att ta fram ett fullständigt förslag på 

organisation, ekonomisk uppgörelse samt verkställandeplan att slutligen presentera och rösta 

igenom på kommande årsmöte. Om CS förslag antas kommer effekten av motionen inte få effekt 

förrän hösten 2021, vilket vi tycker är fel. 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 11 augusti kl 18.30  

 

§13. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse och önskade en trevlig sommar! 

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Sara Ryrfeldt 

Justerare 


