
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-05-24     

 

  

 

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

                      Isabella Pernevi Hedlund, Christer Gripstedt  

Förhinder:   Yvonne Jagersten 

 

 

§ 26   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades. 

   

§ 27  Val av justeringsman 

  Isabella Pernevi Hedlund valdes till justeringsman. 

 

§ 28  Fastställande av dagordning 

  Godkändes med vissa tillägg. 

 

§ 29  Föregående protokoll 

  Godkändes. 

     

§ 30  Ekonomi   

Ekonomin är stabil.  

 

Mötet godkände förslaget till ny blankett för reseräkning. Den ska läggas ut på webben.  

 

Översynen av klubbens försäkringar visar att genom att försäkra stugan hos Trygghansa 

och maskinerna hos Länsförsäkringar kan klubben sänka kostnaden för premier ca 40%. 

Byte av försäkringsbolag kommer att ske så snart det går.  

 

§31   Teckningsrätt 

Styrelsen beslutade att ordförande Anna Westerståhl och kassör Lena Ling Östlund var 

för sig har teckningsrätt för Svenska hundklubben, Södertäljeavdelningen. 

  Denna paragraf är omedelbart justerad. 

 

§ 32  OK/Q8 - kort 

  Styrelsen beslutade att ett OK/Q8- kort ska beställas till Anders Österberg. 

 

 

§ 33  Rapporter 

a) Köket/stugan  

Köket har tagit initiativ till fasta öppettider. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. 

Öppettiderna kommer att läggas ut på webben. 

  Anders ska ordna två nya husnycklar. 
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b)  Området  

Det har varit dålig uppslutning på de fyra arbetskvällar som annonserats på webben och   

även dåligt med anmälningar till gräsklippningen som Kicki håller i.  

Anna tar upp frågan på instruktörsmötet den 31/5 

 

c)  CS med kommittéer 

Södertäljeavdelningen får inte ha egna sponsorer och försäljare  på nationella 

utställningen den 12 juni.  Mötet beslutade att lyfta frågan om egna försäljare till CS för 

att få en ändring.  

                

  d) Evenemang 

Den 2 oktober ska en nationell agilitytävling anordnas i Södertälje. 

Södertäljeavdelningen flyttar därför den planerade arbetsdagen från 2 oktober till den 3 

oktober.  

 

Hjälp behövs 11 juni för att förbereda den nationella utställningen 12 juni. Yvonne 

ansvarar.  

CTK ansvarar för lydnadstävlingen den 12 juni.  

 

Funktionärsfesten den 12 juni måste förberedas. Anna talar med Eivor.  

 

Bakluckeloppiset den 20 juni ska annonseras i LT och Sp. Eva ansvarar. Anna har gjort 

affischer som ska spridas.     

   

  e)  Övriga rapporter  

 Flatcoated retriverklubben var nöjda med dagen på SHKs område den 2 maj och 

återkommer och hyr området den 1 maj nästa år.  

 

Informationen om föreningsarkivering sköts upp till senare tillfälle.  

 

 

§ 34 Övriga frågor 

- Mötet beslutade att kalla till medlemsmöte den 19 september för att diskutera klubbens 

framtid och ta fram förslag till fortsatt arbete.  

- För att stimulera utveckling och stärka klubbens versamhet beslutade mötet att 

tydligare lyfta fram de olika verksamheterna bl.a. genom sektionsansvariga. Klubbens 

olika sektioner är Område/stuga, Kök, Hemsida,Tidning, Agility, Spår, Tävlingslydnad, 

Utställning samt Valp- och vardagslydnad. Sektionsansvariga ska ha kallelse till 

styrelsemötena och särskilt kallas då frågor som berör sektionen ska diskuteras. Anna 

presenterar modellen på instruktörsmötet den 31 maj för att få instruktörernas synpunkter 

och ytterligare förslag.  

- Mötet diskuterade Södertäljeavdelningens mål som ska sammanfattas av Anna, 

presenteras på instruktörsmötet den 31 maj och översändas till CS. 

- Mötet beslutade att  anslå ca 12 000 kronor till höstens SHK-utbildningar, för 

Södertäljeavdelningens funktionärer, tävlingslydnadsutbildning 2-3 personer och kurs i 

hundproblem 5-6 personer.  

- Mötet beslutade inbjuda Marianne Groth och Jan-Lennart för att reda ut  vad som gäller 

för att få ersättning från studiefrämjandet för olika typer av kurser och arrangemang.  
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Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 15 juni kl. 18.30. 

 

Vid protokollet:   Justeras:     Justeras:  

 

 

Eva Josefsson   Anna Westerståhl  Isabella Pernevi Hedlund 

Sekreterare   Ordförande   Justeringsman 

 

 

 


