
 
 

 

LK Södertälje, styrelsemöte 11 augusti 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Jeanette Gustavsson, Kicki Samuelsson 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Annica Sandström 

 

§3. Dagordningen godkändes med tillägg: 

1. Projekten om Rallylydnad, Nosarbete och Specialsök (8 h) 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes. 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Knappt hälften av aktiviteterna har genomförts (50 procent). 

 

§6. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan uppdaterades. 

 

§7. Kassörens rapport 

Enligt månadsbokslutet för juli 2020 är prognosen för årets resultat oförändrat sedan förra 

månadsbokslutet. Coronasituationen har bland annat påverkat köksintäkterna som är lägre än 

budget. Septemberutställningen är inställd liksom sensommarlägret. Däremot har 

Nosarbetsprojektet gått bra, vilket inneburit ett överskott. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Får våra instruktörer hålla egna kurser utanför klubbens verksamhet? Styrelsen betonar 

vikten av att instruktör kontaktar kursansvarig om denna fråga uppkommer. Om aktiviteten 

inte påverkar eller konkurrerar med lokalklubbens kurser kan egna kurser genomföras. 

b) AU-protokoll. Sekreteraren föredrog de två senaste AU-protokollen. Det ena handlade om 

vilka delegater förutom de tre som nominerats att delta i Centralstyrelsens årsmöte (11 juni 

2020). De andra handlade om höjda kursavgifter (25 juni 020). Styrelsen godkänner de 

föredragna protokollen. 

c) Utbildningsgruppen. Gruppen presenterade en genomgång av vilka utbildningar och kurser 

som bör genomföras för befintliga instruktörer. Arbetet fortsätter med mer detaljerad plan 

som även innehåller kostnadsberäkningar. 



d) Lydnadsprojekt. I dag finns tre grupper som träffas regelbundet för träning: 

Tävlingslydnadsgrupp, Specialsöks- och Spårgrupp. Dessa grupper ska inte förväxlas med 

kurser. De är grupper som på egen hand tränar och stöttar varandra. Styrelsen uppmuntrar 

dessa aktiviteter men vill att varje grupp utser en kontaktperson som meddelas till styrelsen. 

e) Hallprojekt. Frågan om att bygga en hundhall vid klubbens område har diskuterats under en 

längre tid. Under flera åt har klubben haft samarbete med SOS, Svenska Service- och 

Signalhundsförbundet som bedriver assistansutbildning för människor med 

funktionsnedsättningar. SOS-förbundet har också visat intresse för byggandet av en 

hundhall. Allmänna Arvsfonden kommer att kontaktas i ärendet  

f) Inspirationsdagar/fortbildning. Se under c 

g) Dropbox. Den föreslagna strukturen, roller och behörigheter godkändes. 

h) Projektet Nosarbetsprov. Projektet pågår och kommer sannolikt att utvärderas i slutet av 

året.  

Projekt Specialsök. Detta kommer sannolikt att startas under våren nästa år. Hur det ska 

genomföras kommer eventuellt att klargöras efter att CS utlovade funktionärsträff i 

september arrangerats. 

 

§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, Dropbox, Hemsidan. Arbetet med ny struktur i Dropbox fortsätter (se 8 

g). 

b) Månadsbrevet löper på och distribueras i början av varje månad. Få kommer med idéer och 

förslag på ämnen. 

c) Mantrailing-projektet. Det löper på med ytterligare träffar framöver. 

d) CS-årsmöte. Tre representanter från lokalkubben deltog. Som svar på en motion föreslogs en 

funktionärsträff under september som ska arbeta med förslaget om att varje lokalklubb ska 

arrangera sina egna prov, tävlingar och utställningar.  

e) Höstens kurser. I skrivande stund har 56 medlemmar anmält sitt intresse av att gå kurs. Det 

är än så länge färre än i våras. Marknadsföring pågår kontinuerligt för att locka fler. 

f) Utbildningar. Se 8c 

 

§10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga anmälda 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 8 september kl 18.30  

 

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

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Annica Sandström 

Justerare 


