
SVENSKA HUNDKLUBBENS LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

Protokoll,  Styrelsemöte SHK Södertälje 18 oktober 2021, klubbstugan Bastmora.         

Närvarande: 
Kicki Samuelsson, Miriam Huttunen, Jan-Lennart Andersson, Annica Ahlberg-Valdna,   

Annica Sandström och Camilla Lindholm 
Anmält frånvaro: Birgitta Olofsson och Kari Ljung 
 

§88   Mötet öppnas. 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§89    Val av justeringsperson. 
Till justerare väljs Annica Sandström 
 
§90    Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 
  
§91    Föregående protokoll 
Godkänns.  
 
§92    Åtgärdslistan  
Styrelsens åtgärdslista uppdateras.  
 
§93    Kassörens rapport  
Resultatet för halvåret visar på ett överskott. Såväl kurser som arbetsprov har bidragit 
till plusresultatet. Helårsresultatet beräknas bli positivt i förhållande till budget. 
Likviditeten på PG-kontot är 371 tkr. 
 
§94     Diskussionsärenden  

a) Hundförsäkring (Per Sydegård). Ett förslag tas fram och presenteras för 
styrelsen. 

b) Märkta arbetskläder. Ett förslag tas fram för att sedan skickas ut till 
funktionärer och instruktörer för att se om det finns intresse. 

c) Källsortering. En tydligare uppmärkning för brännbart material behövs så att 
allt avfall kan sorteras korrekt. 
 

§95     Information / Rapporter  
a) Redovisning elarbetena. Ordföranden redovisade den rapport som 

områdesgruppen lämnat in. De flesta lampor har bytts men en stolpe återstår 
att undersöka. 

b) Funktionärslistan i Access. Arbete med att förstå i första hand Excell pågår för 
att sedan fortsätta med Acess. I dagsläget ligger funktionärslistan i Excell-
format i Dropbox. 

c) Flytta arkivet (DB) till hemsidans webhotell. Genomförs på sikt. 
d) Kursutvärdering. Ett första förslag ligger på hemsidan (under fliken Kurser). 

Mer info och eventuella förändringar görs inför vårens kurser. 
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e) ”LuciaNosen” nostävling 13 dec. Flyttas till ett nytt datum eftersom den 13 
december är direkt efter utställningen i Scandic City, Upplands Väsby. 

f) Utställningar 2021, v 21 Ambull, v 35 Club. Ordföranden informerade om 
bokningarna.  

 
§96     Beslutsärenden  

a) Kontrakt (till prislistan) behövs den? 
Beslutades att sekreteraren tar fram ett informationsblad om gällande regler 
för att hyra Bastmora, snarare än ett avtal. 

b) Bruna soffan. 
Beslutades att kasta soffan som är indränkt i diverse vätskor. 

c) Styrelsedokument 
Beslutades att ta fram ett nytt förslag på vad som är styrande dokument.  

d) Belysning stolpe nr 7 
Beslutades att kontakta en elektriker för att undersök vad som orsakar att 
jordfelsbrytaren slår ut alla andra belysningsstolpar när nr 7 slås på. 

e) Årscykeln 
Beslutades att områdesgruppens inkomna förslag godkänns 

f) Hundpoolen.nu 
Beslutades att sekreteraren ser till att webbsidan som nu ligger på 
Hundpoolen.nu stängs ner. 
 

§97    Övriga frågor    
a) Inga 

      
§98    Nästa möte 
            Tisdagen 16 nov kl. 18.30  
 
§99    Mötet avslutande 
  

 

 

 

Kicki Samuelsson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

Annica Sandström 

Justerare 


