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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 23 augusti 2021, klubbstugan Bastmora.         

Närvarande: Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Annica Sandström, 

Annica Ahlberg Valdna, Camilla Lindholm, Kari Ljung  

Anmält frånvaro: Miriam Huttunen 

 
§63   Mötet öppnas. 

    Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§64    Val av justeringsperson. 
     Till justerare valdes Kari Ljung 

 
§65    Fastställande av dagordning  
 
§66    Föregående protokoll godkändes 
 
§67    Åtgärdslistan 
Gicks igenom. En punkt, takomläggningen, diskuterades utifrån att takläggare konstaterat att 
taket inte behöver läggas om. Det som behövs är att komplettera med plåt på några ställen 
och att häng- och stuprännor monteras om. Offert på dessa arbeten tas in. Material köper 
klubben in. 
  
§68    Kassörens rapport 
Resultatet på helår visar på ett nollresultat. Än är kursintäkterna lägre än budget. Positivt att 
taket inte behöver läggas om. Kostnaden för kompletteringar enligt ovan kommer bli 
betydligt lägre. 
 
§69    Dropbox  
Undersöker om vi kan använda vårt webbhotell som ny arkivplats i stället för Dropbox. 
 
§70     Diskussionsärenden / Information   

a) AU-beslut 210621, 210707. Två beslut: ingen begränsning av antalet personer i 
klubbstugan och uppdrag om att etablera funktionärsregister i Dog Data. 

b) Beslut återbetalning kursavgift. En person får tillbaka sin avgift för noslägret 
eftersom hunden var sjuk. 

c) Årscykeln behöver uppdateras med mer aktuell information. 
d) Kursstatus. På de 12 kurser som Södertäljeklubben erbjuder i höst är hittills 60 

personer anmälda. Diskuterades hur kursen Tävlingslydnad ska fyllas för att 
därmed öka intresset för lydnadstävlingar. En projektgrupp jobbar vidare med 
frågan. 

e) Egendomsförsäkring. Klubben fortsätter med Länsförsäkringar eftersom deras 
villkor var mer fördelaktigare än Folksams.  

f) Dropbox kontra Dogdata. Klubben behåller än så länge Dropbox eftersom Dog 
Data är ett egenutvecklat system som kan innebära att vi inte får den support vi 
kan behöva. 
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g) My Club. Ordföranden visade medlemsregistret som nu flyttats över och ligger på 
My Club. Ordföranden, kassören och sekreteraren kan administrera registret. 

h) Belysningsarbeten. Innan elektriker tillkallas genomför klubben (med assistans) 
undersökning om lamporna på belysningsstolparna på parkeringen och inne på 
området är trasiga. Är det så byts de ut. Om inte, då får elektriker tillkallas. 

 
§71     Rapporter  

a) Styrande dokument. En rad dokument, som t ex stadgar, riktlinjer, budget etc ska 
publiceras på hemsidan under fliken Om oss. 

b) Mål och Handlingsplan revideras under hösten i samband med budgetarbetet som 
startar i oktober. 

 
§72     Beslutsärenden  

a) Prislistan. Den nuvarande prislistan som omfattar uthyrning av stugan och planerna 
ses över. Förslag diskuterades om att etablera ett kontrakt med tydliga riktlinjer för 
den/de som vill hyra anläggningen Bastmora. Värt att jämföra våra priser med andra 
hundklubbar. 

b) Snabbgross Club är en restauranggrossist som öppnar i Moraberg under vecka 34. 
Södertäljeklubben öppnar konto där. 

c) Funktionärslistan. Den kommer att byggas på databasplattformen Access. Det blir 
en säkrare lösning eftersom det är en Microsoft-produkt med support och 
kontinuerliga uppdateringar. 

d) Anslagsbegäran fortbildningen. CS har förlängt ansökningstiden till september. Den 
blankett som ska fyllas i är något svårtolkad och ordföranden vill få klarhet i vilka 
som gör bedömningen om hur det ekonomiska bidraget ska fördelas för 
utbildningar på de olika lokalklubbarna.  

  
§73    Övriga frågor 
Förslag finns att flytta klubbens arkiv från Dropbox till webbhotellet där vi nu har vår 
hemsida. 
 
§74    Nästa möte beslutades till den 20 september kl 18.30 i klubbstugan. 
 
§75    Mötet avslutades              
 

 

Kicki Samuelsson                                                                                       Annica Ahlberg Valdna                                                      

Ordförande                                                                                                Sekreterare  

 

 

 

Kari Ljung 

Justerare      


