
SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-10-19 i klubbstugan Bastmora.         

 

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), 

Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), 

Kari Ljung (suppleant) och Roland Lönnerbro (suppleant) 

Anmält förhinder: Annica Ahlberg Valdna (ledamot) 

Frånvarande: Ingen 

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

 
§ 88  Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Miriam Huttunen. 
 
§ 89  Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs. 
  
§ 90  Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-09-20 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 91  Verksamhetsplan  
Klubbens verksamhetsplan för 2022 samt utkast till verksamhetsplan för 2023 föredras. 
 
§ 92  Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 93  Kassörens rapport (se bilaga 1) 
Resultatet t.o.m. september visar ett överskott på 80 tkr. 

 Intäkterna uppgår till 394 tkr och kostnaderna uppgår till -314 tkr.  

Likviditet: Klubben har 409 tkr på sina PG-konton. 

Helårsprognos: + 40 tkr (jfr budget +10 tkr). 

 

§ 94  AU-beslut (se bilaga 2) 

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

handlingarna. 
 

§ 95  Diskussionsärenden  

a) SHK 2028 – Funktionärsdag 19 nov. Styrelsen informeras om centralstyrelsens 
inbjudan till funktionärsmöte, där riktlinjer för SHK:s framtid ska tas fram. 
Ordförande får i uppdrag att utse vilka 4-5 personer som ska representera klubben. 
 



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

b) Förtur till klubbstugan vid dubbelbokningar. Styrelsen konstaterar att företräde ges 
till den verksamhet som först bokats in – om inte en kompromisslösning kan nås. 
   

§ 96  Information/Rapporter 
Remisser från Centrala Lydnadskommittém (CLK). Styrelsen informeras om klubbens  
slutliga remissvar till CLK rörande regelverket för SHK:s tävlingslydnad resp 
lydnadsglädje. 

 
§ 97  Beslutsärende    

a) Årscykeln områdesgruppen. Styrelsen delges den uppdaterade dokument som 
beskriver områdesgruppen arbetsuppgifter under året. 
Styrelsen beslutar att godkänna det föredragna dokumentet (se bilaga 3), som 
arkiveras i klubbens dokumentarkiv samt publiceras på hemsidans funktionärsinfoflik. 
  

b) Ta bort duschkabinen i klubbstugan. Det luktar illa i klubbstugan och lukten kommer 
från toaletten. Lukten kan komma från duschkabinens avlopp, och föredragande 
föreslår att duschkabinen tas bort, så att det lättare gör att komma åt avloppet. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte, för att utreda möjligheterna 
att komma åt ”illaluktandeproblemet”, och fortfarande behålla duschmöjligheterna.  
 

c) Kriterier för klubbens kurspriser. Styrelsens tidigare beslut att priset på varje enskild 
kurs utgår ifrån ett fast timpris på 85 kr/tim har ifrågasatts av ett antal instruktörer, 
inte minst då det fasta timpriset medförde att flera ”områdeskurser” (de kurser som 
genomförs på klubbområdet) skulle bli billigare än de nuvarande.   
Ett nytt förslag presenteras för styrelsen. Det nya förslaget innebär att ett fast timpris 
sätts på ”områdeskurser” (114 kr/tim) och ett annat kurspris på ”skogskurser” (68 kr) 
- vilket innebär att dagens kurspriser förändras marginellt och ingen kurs blir billigare 
än de nuvarande. 
Styrelsen beslutar att godkänna det nya timprisförslaget – 114 kr/tim för 
”områdeskurser” och 68 kr/tim för ”skogskurser”. Det totala kurspriset utjämnas till 
närmsta 100-talet kronor (se bilaga 4). 
 

§ 98   Övriga frågor  
Inga frågor att behandla. 

 
§ 99   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestäms till onsdag 16 november med start 18.30. 
 
§ 100    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

/Kicki Samuelsson/          /Jan-Lennart Andersson/         /Miriam Huttunen/                                       

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      
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Ekonomirapport - SHK Södertälje 
September 2022 
 

 

RESULTAT FÖR PERIODEN JAN-SEPT 2022 

Resultat  
Resultat visar ett överskott på +80 tkr. Merparten av kursintäkterna för hösten kommer framför allt in till 
klubben i augusti – oktober. Den största delen av kurskostnaderna kommer in i december. Därav ett relativt 
högt resultat fram till december. 

 

 
Intäkter 
Totala intäkter uppgick till 394 tkr varav större poster är kursintäkter 234 tkr och intäkter arbetsprov på 43 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 -314 tkr varav större poster är -78 tkr för kurskostnader inkl köp av sökplattform 
för 12 tkr, -33 tkr för utbildning av funktionärer,  -23 tkr för elkostnader 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. 
 
 
 
Likviditet 
Den 30 sept 2022 hade vi 409 tkr på våra PG-konton.  
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NY PROGNOS FÖR HELÅR 2022 (gjord 2022-09-30)   

Resultat i Budget:  +10 tkr 

Resultat i Prognos:  +40 tkr 

 

Köket: Intäkterna beräknas i prognos (15 tkr) beräknas ligga i nivå med budget (15 tkr). Kostnaderna däremot 
ligger högre i prognos (-25 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: Prognos visar att vi, jämfört med budget, kommer att erhålla mer intäkter för 
kursverksamheten (+65 tkr mer än i budget) och lägre kostnader (-5 tkr lägre än i budget). Vår kursverksamhet 
påverkar alltså slutresultatet i prognos i positiv riktning i hög grad jämfört med budget. Resultatet för 
kursverksamheten (exklusive utbildning av funktionärer) beräknas bli 70 tkr högre än i budget. 

 

Utbildning av funktionärer: Vi har i år satsat på utbildning av instruktörer med ett antal 
”inspirationsutbildningar”. Detta har varit lyckat. ”Investeringen” i våra funktionärer beräknas hamna på ca 40 
tkr i år jämfört med tidigare år då vi har haft kostnader runt 25 tkr/år och budget för i år låg på 30 tkr. 
Utbildningskostnaderna har således påverkat vårt resultat med -10 tkr jämfört med budget i år. 

 

Utställningar: Intäkter för utställningar hamnar i år på ca +16 tkr och kostnader ca -21 tkr, vilket ger ett 
underskott på -5 tkr. Normalt sett brukar klubben göra ett plus på utställningarna. I år har vi köpt in 3 st tält till 
utställningarna för totalt ca -13 tkr vilket gör att kostnaderna ligger på en högre nivå än vanligt. Exklusive 
tälten blir det ett överskott för utställningar på +8 tkr. 

 

Lägerverksamhet:  
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.  
 

Vårt egna Nosläger i juli gav 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: Intäkterna beräknas hamna högre (+59 tkr) i prognos jämfört med budget (+50 tkr) pga flera prov 
än budgeterat beräknas avläggas. Kostnaderna beräknas bli något högre i prognos (-16 tkr) än budgeterat (-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.  

Resultatet för Arbetsprov beräknas således bli 6 tkr högre jämfört med budget, dvs +43 tkr istället för +37 
tkr. 
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Elkostnader: beräknas bli betydligt högre i prognos (-40 tkr) jämfört med budget (-25 tkr). De beräknade högre 
elkostnaderna påverkar alltså resultatet i prognos med -15 tkr jämfört med budget. 

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 och som också förväntas göra det i slutet av detta år. 

 

 

Diverse intäkter: Beräknas bli 33 tkr högre intäkter jämfört med budget (budget 16 tkr, prognos 49 tkr). Beror 
till största del på den försäkringsersättning som vi har erhållit i mars för den stulna gräsklipparen (45 tkr). 

 

Diverse kostnader: Beräknas bli 36 tkr högre kostnader jämfört med budget (budget 20 tkr, prognos 56 tkr). 
Beror till största del på kostnad för utrangering av stulen gräsklippare som gjordes bokföringsmässigt i mars i år 
(-37 tkr).  

 

 

 

 

 

 

 

Enhörna 2022-10-12/Birgitta 



SVENSKA HUNDKLUBBENS LK Södertälje 
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Den sön 4 sep. 2022 kl 11:41 skrev Johanna F….. 
 
Hej Kicki 
  
Som jag nämnde i förbigående i fredags så blev Milo och hans husse förföljda av en varg 
förra söndagen här hemma i vårt område. De blev jätterädda och började springa med 
vargen lunkandes efter. Fredrik skrek åt den och Milo skällde som en tok.  
Inte så konstigt kanske att Milo efter det har nerverna utanpå och när vi nu är ute och 
går med honom så blir han som förbytt när vi möter människor och/eller hundar, han 
skäller som en galning och drar allt han orkar i kopplet. 
Jag har fullt sjå just nu med att ens just gå promenader med honom och försöker bara få 
han trygg igen. 
Känns lite bortkastat för oss att gå din kurs nu, vi har dessutom en kurs om 
Vardagslydnad inbokat, kommer mejla även henne. 
Min fråga är om vi kan frysa mitt deltagande till våren eller liknande? Vi vill ju gärna gå 
kursen men jag ser inte att vi kan genomföra den så som Milo är just nu. 
Hs Johanna  

 

Skickat: Monday, September 12, 2022 2:21:37 PM 
Till: Johanna F…. 
Ämne: Re: Kallelse till kursen Specialsök nybörjare. 
  
Hej Johanna! 
 
Har fört över 1000 kr i återbetalning enl mail nedan till ditt konto idag. 
Hoppas Milo blir allt lugnare och snart kan lägga varg-händelsen bakom sig.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Birgitta Olofsson/kassör 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
AU arbetsutskottet SHK Södertälje beslutar 220912 att bifalla JF önskemål om 
återbetalning av kursavgift. 
 
 
 
 
……………………………………….                                                             …………………………………….. 
Birgitta Olofsson                                                                                 Kicki Samuelsson    
Kassör                                                                                                    Ordförande   



Kurspriser för SHK Södertälje 2023-
Uppdaterad 22-10-19
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Kurser HT-22 Tillf Tim S:a tim Pris x/tillf x/tim kr/tim Pris Pris

TL 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

AL, dag 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

AL, kväll 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

Valp 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

Nos, grund 4 1,5 6,0 700 175 117 114 684 700

Nos, forts 4 1,5 6,0 700 175 117 114 684 700

Sp.sök, grund 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

Sp.sök, forts 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000

Sök, grund 7 3,0 21,0 1 200 171 57 68 1 428 1 400

Sök, forts 6 3,0 18,0 1 200 200 67 68 1 224 1 200

Spår, forts 6 3,0 18,0 1 200 200 67 68 1 224 1 200

ORS 7 3,0 21,0 1 200 171 57 68 1 428 1 400

Mantrail 8 4,0 32,0 2 100 263 66 68 2 176 2 000

Övriga kurser

Spår grund 6 3,0 18,0 1 200 200 67 68 1 224 1 200

Lydnadsglädje 6 1,5 9,0 1 000 167 111 114 1 026 1 000
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 ÅRSCYKEL – OMRÅDESGRUPPEN 
 

April 
• Stäng av värmekabel till inkommande vatten.  
• Byt filtermassa i reningsverket. (Glöm inte att beställa filtermassa i god tid) 
• Släck belysningen på parkeringen. 
• Sätt på vattnet till utkastaren. Montera vattenslangen.  
• Städdag på klubben. 

 
Maj 

• Kontrollera, ev. åtgärda diket för utsläpp av renat BDT vatten.                                                                             
• Håll röret under infarten till klubbområdet öppet.  
• Montera av plogen och montera på klippaggregatet.  
• Stäng av den luftburna värmen, värmeelementet i köket och värmefläkten i 

förrådet.  
 
Augusti 

• Tänd belysningen på parkeringen.  
• Arbetsdag för att röja sly och gräs utanför staketet mot vägarna och att se över 

staketet.  ”För att undvika busk och sly ska parkeringen klippas.” 
 
September  

• Byt filtermassa i reningsverket. (Glöm inte att beställa filtermassa i god tid)!  
 
Oktober 

• Rengör klippaggregatet ordentligt. 
• Montera plogen. 
• NY GRÄSKLIPPARE SERVICE ENLIGT HANDBOK. Byt motorolja (helsyntetolja) 

och oljefilter på gräsklipparen.                                                                                                         
• Stäng av vattnet till utkastaren och ta in slangen.  
• Sätt på värmekabeln till inkommande vatten.  
• Smörj HÄNGLÅS. 
• Sätt på den luftburna värmen, värmeelementet i köket och värmefläkten i 

förrådet.  
 
Under året  

• Nivån i slutna tanken kontrolleras. Ring efter tömning när tanken är full.  
• Flaggor hissas och halas vid utställningar och tävlingar enligt Sveriges 

flaggregler, vimplar ska vara hissade hela året då flaggor inte används. 
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