
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-06-17     

 

  

 

Närvarande: Anna Westerståhl, Eva Josefsson, Lena Ling Östlund, Yvonne Jagersten, Anders 

                      Österberg, Isabella Pernevi Hedlund,  

Förhinder:    Christer Gripstedt  

 

 

§ 35   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades. 

   

§ 36  Val av justeringsman 

  Yvonne Jagersten valdes till justeringsman. 

 

§ 37  Fastställande av dagordning 

  Godkändes med några tillägg. 

 

§ 38  Föregående protokoll 

  Godkändes. 

     

§ 39  Ekonomi   

Ekonomin är något ansträngd. Blankett för reseräkning är utlagd på webben.  

 

§ 40  Rapporter 

a) Köket/stugan  

Inför hösten kommer följande att gälla: 

- Fasta öppettider. Nya öppettider för köket ligger inom kort på webben. 

- Grundschema för bemanning av de fasta tiderna, där man kan teckna sig. 

- Ett basutbud men med möjlighet för de som jobbar i köket att ta egna initiativ t.ex 

köpa färskt bröd.  

- Inför varje evenemang ska evenemangsansvarig träffa köksansvarig för särskild 

planering av köket.  

Någon dag vecka 33 ska hösten planeras på ett köksmöte.  

 

b)  Området  

Gräsklippningsschemat är fyllt.  

Hinder och annat står ute och blir förstört. Under gräsklippningssäsong är det extra 

viktigt att ställa in hinder och tält.  

 

c)  CS med kommittéer 

Inget att rapportera.  
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  d) Evenemang 

Lördagen den 7 augusti har Wheaten-klubben utställning  på vårt område. Anna och 

Isabella  håller i köket.  

   

  e)  Övriga rapporter  

 Inget att rapportera. 

 

 

§ 34 Övriga frågor 

- Ett förslag till Träningsgrupp i viltspår har kommit in. Syrelsen ställer sig positiv till 

förslaget som kommer att läggas ut på webben under höstens kursutbud. 

- Styrelsen kommer att rensa i gamla protokollspärmar och föra över gamla dokument 

som bör sparas, till kommunens föreningsarkiv. På hemsidan finns protokoll etc. från 

2005 och framåt.  

- Datum för höstens styrelsemöten fastställdes. Till första styrelsemötet i augusti kallas 

alla sektorsansvariga för en diskussion om hur styrelsemötena och samarbetet styrelse - 

sektorsansvariga ska  läggas upp för att bli så bra som möjligt.  

Höstens styrelsemöten: Torsdagen den 19 augusti, Måndagen den 13 september, 

Tisdagen den 12 oktober, Onsdagen den 10 november, Tisdagen den 7 december 

 

Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 19 augusti kl. 18.30. 

 

Vid protokollet:   Justeras:     Justeras:  

 

 

Eva Josefsson   Anna Westerståhl  Yvonne Jagersten 

Sekreterare   Ordförande   Justeringsman 

 

 

 


