
 
 

LK Södertälje, styrelsemöte 15 december 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Miriam Huttunen, Sara Ryrfeldt, Kicki Samuelsson. 

Frånvarande: Jeanette Gustafsson. 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Kicki Samuelsson. 

 

§3. Dagordningen  

Godkändes. 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes. 

 

§5. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan uppdateras och skickas ut tillsammans med detta protokoll. 

 

§7. Kassörens rapport 

Resultatprognosen fram till och med november, ekonomirapporten för november samt budgeten för 

2021 har skickats ut och godkändes av styrelsen. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Mål- och handlingsplan 2021. Några små justeringar ska göras. I övrigt beslutade styrelsen 

att godkänna planen.  

b) Kurs- och utbildningar under vårterminen 2021. Av 23 instruktörer har 16 anmält sig att 

driva kurser under våren. Detta innebär att 12 kurser är planerade att genomföras, vilket är 

samma antal som i höstas. Det är positivt och möjligt att genomföra eftersom de hålls ute! 

Utbildningar genomförs av externa instruktörer, dock utan att krocka med våra egna 

instruktörers kompetens. I dagsläget finns planer på att erbjuda tio olika utbildningar. Första 

prioritet är Fria Hundar (två nybörjarkurser), Barmarksdrag, Viltspår (nybörjare) samt 

Tävlingslydnad (inspirationsdag). Andra prioritet är Rally (fortsättning) och Personsök. Som 

tredje prioritet är fortbildningen för instruktörerna (som fick skjutas fram i höstas p g a covid 

-19), Kantarellsök, Trick och Utställningshandling. 

c) Budget 2021.  Kurserna är den viktigaste inkomstkällan för klubben. Därför är det glädjande 

att antalet kurser ligger på samma nivå som i höstas. Även reparationerna av taket är en tung 

utgiftspost i budgeten. 

d) Kursavgifter. Två deltagare har hoppat av Fria Hundar i förtid av olika skäl. 

Utbildningsgruppen har beslutat att föreslå att dessa ska få tillbaka delar av avgiften, vilket 

även beslutades av styrelsen. Dessutom ska styrdokumentet uppdateras vad gäller 



återbetalningskraven. Dock är det styrelsen som beslutar i varje enskilt fall om återbetalning 

ska ske eller ej. 

§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, hemsidan. Ordförande i Marknadsgruppen, Jörgen Wallin har berättat 

att han vill avsluta sitt ordförandeskap. Efterträdare söks? 

Hemsidan. Allt material som ska publiceras på hemsidan ska skickas till AAV som nu så smått 

börjat publicera.  

b) Dropbox. Strukturen presenteras vid nästa möte.   

c) Månadsbladet. Två nya gästskribenter kommer att delta varje månad. Kicki Samuelsson har 

lovat att skriva om sina specialkunskaper i spåret och nosarbetet. Jan-Lennart Andersson 

bidrar med en lydnadsspalt i varje nummer.  

d) Mantrailingprojektet. Gör ett tillfälligt uppehåll i några månader eftersom ledaren är 

konvalescent.  

e) Rapport till Länsstyrelsen. Ordföranden har lämnat in en skrivelse om personsök och hur vi 

hanterade denna kurs under hundförbudet om att ha lösa hundar i skog och mark under 

månaderna 1 mars-20 augusti i skog.  

f) Ideella bonuspoäng. Varje år belönas alla individuella insatser av funktionärer och 

instruktörer som varit aktiva på olika sätt. Ett AU-protokoll om detta godkändes efter att 

underlaget skickats ut till alla i styrelsen. 

 

§10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera. 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga anmälda. 

 

§12. Nästa möte (digitalt) bokades till den 19 januari kl 18.30. 

 

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

 

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Kicki Samuelsson 

Justerare 


