
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-08-19     

 

  

 

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

 Österberg, Isabella Pernevi Hedlund, Christer Gripstedt 

Förhinder:   Yvonne Jagersten  

 

 

§ 42   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades. 

   

§ 43  Val av justeringsman 

  Lena Ling Östlund valdes till justeringsman. 

 

§ 44  Fastställande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

 

§ 45  Föregående protokoll 

  Godkändes. 

     

§ 46  Ekonomi   

Kursavgifter kommer nu in och ekonomin är åter i balans. Investeringar har gjorts i 

agilitybanan, ny gasolgrill och renovering av gräsklippare. Nya rutiner med 

slamsugningen har avsevärt sänkt kostnaderna.  

 

§ 47  Rapporter 

a) Köket/stugan  

Fasta öppettider för köket har börjat. Schemat för bemanning av köket under hösten är i 

stort sett fyllt.  

 

b)  Området  

Gräsklippningen fungerar bra, men stora maskinen är trasig. 

Stora grinden är klar. 

Den 3 oktober är det arbetsdag på området. Anders planerar den och lägger ut 

arbetsuppgifter på hemsidan, bl. a. ska trallen oljas.  

De som inte har behov av områdesnycklar ska lämna tillbaka dem.  

Anders tar fram uppgifter på vad enkla stugnycklar att erbjuda medlemmar skulle kosta. 

Lena undersöker kostnaden för att spärra telefonen med undantag av kortare samtal 

inom 08- området.    

c)  CS med kommittéer 

Inget att rapportera.  
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  d) Evenemang 

- Den 22 augusti är det bakluckeloppis på området.  

 

- Den 29 augusti har klubben drive- in utställning. Djuraffären Mads sponsrar. Janne 

Mann ska anordna rallysök. Lena kollar med Bosse om Hundstallet ställer upp. Lena 

skickar annonsunderlag till till LT. Anna köper lottringar och Eva blommor till 

lotteripriser.  

 

- Djurhuset tar emot anmälningar till Anders Hallgren-föreläsningen den 31 augusti.  

Yvonne kollar upp gamla anmälningar. Korv och bröd samt kaffe och kaka ska serveras.  

 

- Ungdomshelgen 11-12 september ska annonseras på SHK –Södertäljes hemsida och på 

centrala hemsidan snarast. Inger sköter köket, Yvonne och Nicole planerar. Lena kollar 

med Yvonne att programmet är klart.  

 

   

  e)  Övriga rapporter  

Wheaten-klubbens utställning den 7 augusti var en solig och trevlig dag. Grillade färska 

hamburgare serverades av Anna och Isabella. Det var mycket populärt.  

 

 

 

§ 48 Övriga frågor 

- Framtidsmötet den 18 september är flyttat till den 17 oktober kl. 11.  

 

- Webbansvariga Agneta Kaveryd vill avsluta sitt uppdrag. Styrelsen söker en 

efterträdare.  

 

- Gudrun Hellmark avslutar sitt uppdrag som sektionsansvarig för agilityn. Klubben 

behöver en ersättare. 

 

- Till styrelsemötet den 13 september inbjuds sektionsansvariga för att diskutera 

organisationen och klubbens arbete.  

 

 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 13 september kl. 18.30. 

 

Vid protokollet:   Justeras:     Justeras:  

 

 

Eva Josefsson   Anna Westerståhl  Lena Ling Östlund 

Sekreterare   Ordförande   Justeringsman 

 


