
 
 

LK Södertälje, styrelsemöte 8 september 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Kicki Samuelsson, Sara Ryrfeldt, Marianne Brunnström, valberedningen §1-7 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Sara Ryrfeldt 

 

§3. Dagordningen godkändes med ett framflyttat ärende 

1. Mantrainlingprojektet, JLA 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes. 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Cirka 63 procent av aktiviteterna har genomförts, en ökning med drygt tio procent sedan förra 

mötet. 

 

§6. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan uppdaterades. Kicki påpekade att Studieförbundet är sena att lägga in våra kurser. 

 

§7. Kassörens rapport 

Helårsprognosen visar ett något bättre resultat jämfört med budgeten. Nosarbetsprojektet har gått 

bra, vilket inneburit ett överskott. Avgörande för årsresultatet är hur stort kursdeltagandet är under 

hösten. En annan fråga är om stugans tak och delar av väggen ska renoveras.  

 

Beslutades att reparationerna ska genomföras efter att ett byggföretag kontaktas för att lämna 

offert. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Bilar parkerade inne på området? Styrelsen beslutade att om bilar av någon anledning ska 

parkeras inne på området gäller att de inte får störa kurs- eller utbildningar ute på planen 

eller inne i stugan. Ett tillägg vad som gäller har lagts in på Styrande dokument som fn finns 

på Dropbox (Styrelsen). 

b) Gräsklipparen. Beslutades att köpa en ny gräsklippare och använda den gamla som snöplog. 

TE har två förslag att ta ställning till. Kostnad ca 70 000 kronor. 

c) Ev tillbyggnad av förrådet. Förrådet behöver byggas till för att ge plats åt den gamla 

gräsklipparen som görs om till snöplog. Kostnad ca 5 000 kronor. 

d) Tillstånd att genomföra träning, prov och tävling under hundförbudstiden i Stockholms län. 

Ett beslut från Länsstyrelsen gällande detta under perioden 1 mars till 20 augusti ska 

kompletteras av klubben på några punkter. Detta gäller i första hand våra sökkurser, men 

även träning med hund utan koppel som hålls utanför klubbområdet. Klubben behöver 



ansöka om tillstånd hos markägare och jakträttshavare samt informera polismyndighet och 

Länsstyrelsen om när, var och vems ansvar kurserna ska bedrivas. Vi lämnar information 

enligt ovan i samband med att vårens kurser startar 2021. 

e) SPAM. Två mejl har hackats vilket innebär att vi måste använda de generiska mejladresser vi 

fått. AAV ber webmaster om lite tips om hur vi bäst använder dem. 

f) HundCafé utomhus. Förslag har inkommit om att starta HundCaféet utomhus i höst. AAV ber 

projektledaren för Marknadsgruppen kalla till ett möte om detta. 

g) Koll på kalendern. Alla funktionärer bör bli bättre på att kolla kalendariet på hemsidan så att 

inga aktiviteter i och kring klubbstugan krockar med varandra. AAV skriver ett förslag som 

skickas till funktionärerna.   

h) Riskbedömning Covid. Lokalklubben i Uppsala har gjort en bra uppställning om vad alla 

lokalklubbar ska tänka på när det gäller att minimera smittspridning. Vi har vid flera tillfällen 

skrivit om dessa råd på vår hemsida.  

 

§9. Rapporter 

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

att boka in en träff med Jonas Wandell.  

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

förslag på ämnen. Nu finns en pärm med alla blad i klubbstugan. 

c) Mantrailingprojektet. Punkten skjuts fram till nästa styrelsemöte. 

d) Nosprovsprojektet. 16 olika provtillfällen har genomförts med 32 ekipage. Ett test kvarstår, 

guldklass. Diskussioner pågår om domarutbildning av egna funktionärer. Prövningsordningen 

ska godkännas av APK och därefter skickas på remiss till lokalklubbarna för att sedan beslutas 

av CS.  

e) Rallyprojektet. Rullar på med design av egna skyltar och förslag till nytt namn: Hundrally. 

Arbete pågår även med att arbeta fram regelverk. Målsättningen är att nybörjarklass kan 

starta under våren nästa år.  

f) Funktionärsträffen. Den kommer förhoppningsvis arrangeras i november. Det är sent med 

tanke på att den viktigaste frågan gäller beslut från CS om att lokalklubbarna ska få arrangera 

sina egna prov och tävlingar med start på nyåret. 

g) Kurserna. En mycket god tillströmning på våra kurser i höst. 81 har anmält sig och endast sju 

återbud. Fem fulla kurser med många nya medlemmar. 

 

§10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga anmälda. 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 13 oktober kl 18.30. 

 

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

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Sara Ryrfeldt 

Justerare 


