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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-09-20 i klubbstugan Bastmora.         

 

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson 

(ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot) och Roland Lönnerbro 

(suppleant) 

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (v ordf) och Annica Ahlberg Valdna (ledamot) 

Frånvarande: Kari Ljung (suppleant) 

 
§ 73  Mötet öppnas 
Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 74  Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Roland Lönnerbro. 
 
§75  Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 76  Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-08-23 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 77  Verksamhetsplan 
Klubbens verksamhetsplan gås igenom, och i dagsläget har 28/48 av klubbens uppsatta mål 
genomförts. 
 
§ 78  Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 79  Kassörens rapport (se bilaga 1) 
Resultatet t.o.m. juli visar ett överskott på 46 tkr. Intäkterna uppgår till 319 tkr och kostnaderna 

uppgår till -273 tkr.  

Likviditet: Klubben har 375 tkr på sina PG-konton. 

Helårsprognos: +28 tkr (jfr budget +10 tkr) 

§ 80  AU-beslut (se bilaga 2) 

AU-beslut från 220912 - rörande återbetalning av kursavgift - godkänns och läggs till 

handlingarna. 

§ 81  Diskussionsärenden  
a) Utställningar i Bastmora 2023. Utställningsansvarig föreslår att den tidigare 

föreslagna Clubutställningen i Bastmora i september stryks p.g.a. stor 
arbetsbelastning för utställningsgruppen. Det nya förslaget på utställningar på 
klubbområdet 2023 är: AmBull-utställning lördag 20 maj, Clubutställning lördag10 
juni och Internationell utställning söndag 11 juni. 
Styrelsen godkänner förslaget. 
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b) Delegater till centralt arrangerat funktionärsmöte 19 nov. Styrelsen avvaktar med 
att utse delegater till nästa LK-möte, då centralstyrelsen återkommit med mer 
information om mötet. 
 

c) Sökplattform. Mötet enas om att den nyinköpta sökplattformen (hjälpmedel för att 
lära hundar doftidentifiering och doftdiskriminering) placeras i klubbstugan i stället 
för i det tidigare tilltänkta uteförrådet.   
 

§ 82  Information/Rapporter 
Kursbetalningar. Styrelsen informeras om att den kurbetalningskontroll som gjorts. 
”Kursbetalningsmoralen” är god - till höstens 106 kurs- och utbildningsplatser har 
104 deltagare erlagt kursavgift. Resterande två deltagare inkommer med betalning 
inom kort. 

 
§ 83  Beslutsärende    

a) Kurspriser. Fyra olika alternativ till prissättning för klubbens ”internkurser” föredras, 
d.v.s. de kurser som leds av klubbens egna ideella instruktörer. Styrelsen diskuterar 
för – och nackdelar med de olika alternativen och enas om att prissättningen fr.o.m. 
VT-23 ska vara baserat på ett fast timpris – oavsett kurstyp. 
Styrelsen beslutar att timpriset tills vidare ska vara 85 kr/tim, och att det slutliga 
priset justeras till närmsta jämna hundratal kronor. 
  

b) Skotträning på klubbområdet. Förslag på ”policyskrift” presenteras för styrelsen (se 
bilaga 3). Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, som publiceras på klubbens 
hemsida. 
 

c) Studiefrämjandet/Folkuniversitetet. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med de 
två olika alternativen till samarbetspartner i kurs- och utbildningsfrågor, d.v.s. 
Studiefrämjandet vs Folkuniversitetet. 
Styrelsen beslutar att tills vidare fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet, trots 
den avsevärt lägre utbildningssubvention som erbjuds, jämfört med 
Folkuniversitetet. 
 

d) Remissvar revidering av SHK:s tävlingslydnadsregler. En arbetsgrupp har tagit fram 
ett förslag på remissvar, vilket presenteras för styrelsen. Förslaget är detaljrikt, och 
styrelsen enas om att stå bakom tre huvudpunkter i arbetsgruppens förslag: 

- Ta bort gruppmomentet i platsliggning i samtliga klasser. 
- Se till att det blir en logisk stegring av svårigheter i de olika uppgifterna 

fotgående, positionsförändringar, hopp, inkallning, apportering och 
kvarstannande. 

- Låt det vara valfritt att föra hunden lös eller i koppel, i de två lägsta 
klasserna. 
 

e) Remissvar förslag på regelverk för den nya lydnadsgrenen ”Lydnadsglädje”. Den 
arbetsgrupp, som ombetts lämna synpunkter på det föreslagna regelverket, har inte 
återkommit med något svar. 
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Styrelsen beslutar att meddela centrala lydnadskommittén, att inga synpunkter 
inkommit rörande den nya grenen.  

 
§ 84   Övriga frågor  
Inga frågor att behandla. 

 
§ 85   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestäms till onsdag 19 oktober med start 18.30. 
 
§ 86    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

/Kicki Samuelsson/          /Jan-Lennart Andersson/         /Roland Lönnerbro/                                       

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      



ÅTGÄRDSLISTA SHK SÖDERTÄLJE
Uppdaterad: 2022-09-20/jla Nästa möte: Onsdag 19 okt med start 18.30 i klubbstugan

UPPGIFT ANSVARIG OMRÅDE INFÖRT KLART NOTERING

Boka in i kalendern. 1) CS:s funkt.möte 19/11, 2) LK:s arbetsmöte 2/10 Annica AV Kalender 2022-08-23 snarast

Lägg upp kalender för 2023 på LK-hemsidan Annica AV Kalender 2022-08-23 snarast

Kontakta Lena Lundin om "prova-på-dag" i Viltspår (innan VT-kurserna startar Annica AV Viltspår 2022-08-23 snarast

Lägg in nästa års utställningsverksamhet i kalendern för 2023 Annica AV Utställningar 2022-08-23 snarast ..samt LK:s arbetsdag 2 okt

Lägg in dokumentet om  "Policyförslaget om skott" på hemsidans funkt.flik Annica AV Skott 2022-09-20 snarast …samt i dokumentarkivet

Uppdatera funkt.flik/dokumentarkiv med info om riktlinjer för kursprissättning Annica AV Kurspris 2022-09-20 snarast 85 kr/kurstimme

Bifoga de tre aktuella bilagorna vid publicering av justerat protokoll Annica AV Bilagor 2022-09-20 snarast

Publicera protokoll och åtgärdslista Annica AV Protokoll 2022-02-10 löpande

Uppdatera hemsidans funktionärsflik och dokumentarkiv Annica AV Styrdokument 2022-02-10 löpande

Återbetala kursavgift enl AU-beslutet Birgitta Återbet 2022-09-20 snarast

Kolla upp frågan om vattenavgifter för klubben Birgitta Avgift 2022-09-20 nästa möte

Ta fram ekonomirapport till nästa LK-möte + uppdatera BUP-arket Birgitta Ek.rapport 2022-08-23 löpande

Meddela Sfr och FU att vi tills vidare fortsätter samarbetet med Sfr Jan-L Sfr/FU 2022-09-20 snarast

Kolla om Sfr/FU kan hjälpa till med klubbens planerade "värdegrundsarbete" Jan-L Värdegrund 2021-10-18 nästa möte …kan klubbprofilering ingå?

Renskriv protokoll + uppdatera åtgärdslista Jan-L Protokoll 2022-08-23 löpande Delge Annica

Planera in utbildningen "skadehantering" (bitskador) Jan-L Utb 2022-09-20 senare ev. lärare Ylva Trygg

Planera och bjud in till höstens "arbetsmöte" 2 okt (i samråd med Roland) Kicki Arb.möte 2022-08-23 snarast Styrelsen + "nyckelpersoner"

Skriv AU-protokoll rörande återbetalning av kursavgift Kicki AU-prtkl 2022-09-20 snarast Delge Annica

Släng de två omtalade skrivarna Kicki Övrigt 2022-09-20 snarast

Meddela LK:s remissvar rörande tävl.lydn.regler till CLK Kicki Remissvar 2022-09-20 snarast …samt d:o om "lydnadsglädje"

Förbered nästa LK-möte Kicki Styrelsemöte 2022-08-23 löpande

Planera och led höstens arbetsmöte Roland Arbetsmöten 2022-08-23 nästa möte …i samråd med Kicki

Ställ iordning klubbstugan: "Installera" sökplattformen" + flytta bokhyllan Roland Övrigt 2022-09-20 snarast Jam-L behjälplig
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Ekonomirapport - SHK Södertälje 
Augusti 2022 
 

 

RESULTAT FÖR PERIODEN JAN-AUG 2022 

Resultat  
Resultat visar ett överskott på +46 tkr. Mycket av kursintäkterna kommer in i augusti. Kurskostnaderna 
däremot kommer senare under hösten. Därav ett relativt högt resultat nu i augusti. 

 

 
Intäkter 
Totala intäkter uppgick till 319 tkr varav större poster är kursintäkter 196 tkr och intäkter arbetsprov på 40 tkr.  
Under ”Diverse intäkter” (som uppgår till 46 tkr) finns en större post på 45 tkr som är en ersättning från 
försäkringsbolaget för den gräsklippare som blev stulen i februari i år. 
 
 
Kostnader 
Totala kostnader uppgick till -273 tkr varav större poster är -22 tkr för elkostnader, -15 tkr för kostnader för 
arbetsprov och -51 tkr för ”Diverse kostnader”. ”Diverse kostnader” på 51 tkr består i sin tur bl.a. av -37 tkr för 
utrangering av den stulna gräsklipparen samt -6 tkr för inköp av ny diskmaskin och -3 tkr för inköp av projektor. 
 
Läger 
I maj arrangerade klubben ett Ambull-läger tillsammans med Ambullklubben (ABCS). Detta läger gick med drygt 
12 tkr i vinst varav ABCS erhöll 1/3 av vinsten, ca 4 tkr och SHK Södertälje erhöll 2/3-delar av vinsten ca 8 tkr.  
 
 
Likviditet 
Den 31 aug 2022 hade vi 375 tkr på våra PG-konton.  
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PROGNOS FÖR HELÅR 2022 (gjord 2022-06-30)  Ej uppdaterad 

Resultat i Budget:  +10 tkr 

Resultat i Prognos:  +28 tkr 

 

Köket: Intäkterna beräknas i prognos (17 tkr) beräknas ligga i nivå med budget (15 tkr). Kostnaderna däremot 
ligger högre i prognos (-22 tkr) jämfört med budget (-12 tkr). Intäkterna på kontot ”Kök” blir lägre än 
kostnaderna på kontot ”Kök”. Det beror bl.a på att intäkter för mat till Ambullhelg och mat till utbildning av 
funktionärer ingår i respektive anmälningsavgift och intäkterna för denna mat hamnar då på andra konton 
istället för på Köket.  

Kursverksamhet: Som det ser ut nu så kommer vi att erhålla mer intäkter och lägre kostnader för vår 
kursverksamhet jämfört med budget. Vår kursverksamhet påverkar alltså slutresultatet i prognos i positiv 
riktning jämfört med budget. 

Lägerverksamhet: Ambullhelgen gav vår klubb ett resultat-tillskott på drygt 8 tkr. Vårt egna Nosläger i juli 
kommer att ge betydligt lägre intäkter än det som var budgeterat pga få anmälningar. Dock inga kostnader att 
tala om för noslägret, så resultatmässigt blir det ett litet plus för det lägret. 

Arbetsprov: prognos (-19 tkr) i stället för budget (-13 tkr). Det beror på att en större kvantitet priser och 
plaketter för arbetsprov har köpts in i år. Dessa priser och plaketter bör sedan räcka under ett par år.  

Elkostnader: beräknas bli betydligt högre i prognos (-42 tkr) jämfört med budget (-25 tkr). 

Resekostnader: beräknas bli högre i prognos (-22 tkr) jämfört med budget (-15 tkr) och jämfört med 
föregående år (-9 tkr). Detta beror på att det är flera personer i år än tidigare år som har skickat in sina 
reseräkningar (kommer mer kostnader i juli) och som också förväntas göra det i slutet av detta år. 

 

 

Diverse intäkter: Beräknas bli drygt 40 tkr högre intäkter jämfört med budget (budget 16 tkr, prognos 56 tkr). 
Beror till största del på den försäkringsersättning som vi har erhållit i mars för den stulna gräsklipparen (45 tkr). 

 

Diverse kostnader: Beräknas bli ca 40 tkr högre kostnader jämfört med budget (budget 20 tkr, prognos 60 tkr). 
Beror till största del på kostnad för utrangering av stulen gräsklippare som gjordes bokföringsmässigt i mars i år 
(-37 tkr) samt inköp av ny diskmaskin i mars (-6 tkr) - dessa två poster var inte budgeterade. 
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Enhörna 2022-09-17/Birgitta 



POLICYFÖRSLAG - SKOTTAKTIVITETER PÅ KLUBBOMRÅDET I BASTMORA 

ALLMÄNT OM SKOTT 

Skjutvapen 

För att få inneha skjutvapen krävs tillstånd från polismyndigheten. Med skjutvapen förstås i 

vapenlagen vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av 

krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel. 

SHK har inget behov av att inneha skjutvapen. 

Startpistol 

För att inneha startpistol krävs också tillstånd från polismyndigheten. Med startpistol förstås ett 

vapen utan projektil, som med en hög knall startar en aktivitet av något slag.  

SHK har inget behov av sådant tillstånd. 

  

Knallpåk 

En knallpåk laddas med ollonskott (6 mm ammunition) på samma sått som en startpistol. Knallpåken 

avger en kraftig knall, men är inte ett vapen och därmed licensfri, och omfattas därför inte av 

tillståndsplikt. Samma sak gäller för s.k. apportkastare. 

Knallpåk används då och då i Svenska Hundklubben, med syftet att testa hundars ljudkänslighet. Ett 

exempel är det s.k. ”SoS-testet”, som genomförs främst i SHK Eskilstuna/Torshälla, men även i SHK 

Södertälje. ”SoS”-testet sker i samarbete mellan Svenska Hundklubben och Service- och 

Signalhundsförbundet och testsyftet är att säkerställa att hundar är lämpliga att tränas till att bli just 

godkända som service- och eller signalhundar. 

POLICYFÖRSLAG 

SHK Södertälje egna verksamheter 

1. SHK Södertäljes egna verksamheter har inget behov av att inneha tillstånd för innehav av 

skjutvapen eller startpistol. 

2. Vid genomförande av SHK Hundtest eller SOS-test får knallpåk användas, under förutsättning att 

evenemanget godkänts av SHK:s Hundtestkommitté (HTK). 

3. Enskilda personer (medlemmar) har inte tillåtelse att utan godkännande av lokalklubben använda 

någon typ av skott inom klubbområdet – inte heller med knallpåk eller apportkastare. 

Vid uthyrning av klubbområdet 

Vid uthyrning av klubbområdet gäller att: 

- Uthyrningen ska vara godkänd av uthyrningsansvarig i lokalklubben. Om hyresgästen vill ha 

möjlighet att använda skott under aktiviteten, ska det vara godkänt av lokalklubben. 

Hundtestkommittén ska betraktas som sakkunnig i svårbedömda situationer. 

 

Södertälje 2022-09-17 

/Jan-Lennart Andersson 

enl. uppdrag 
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