
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-03-30    

 

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

Jagersten, Anders Österberg, Isabella Pernevi Hedlund 

Förhinder: Christer Gripstedt 
 

 

 

§ 05   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades. 

 

§ 06  Val av justeringsman 

  Isabella Pernevi Hedlund valdes till justeringsman. 

 

§ 07   Fastställande av dagordning 

  Dagordningen fastställdes med några tillägg. 

 

§ 08   Föregående protokoll 

  Godkändes och lades till handlingarna. 

     

§ 09  Ekonomi   

Ekonomin är för närvarande i balans men stora utgifter väntar. Kursavgifter kommer nu 

in. Glädjande är att drygt 12 000 kronor i innestående bidrag från Folkuniversitetet är på 

gång. 

 

§ 10  Rapporter och pågående aktiviteter 

a) Köket/stugan  

Taket behöver bytas. Anders har gjort ett kostnadsförslag. Lena ska söka bidrag från 

kommunen och CS. 

Alla golvmattor behöver också bytas.  

b) Området  

Området är vått just nu. Det behövs en ny prispall och en ny grind vid infarten till 

agilityplanen. Det blir klart till apriltävlingarna.  

c) CS med kommittéer 

Inget att rapportera.  

d) Övriga rapporter  

Inget att rapportera. 

            

§ 11           Riktlinjer för reseersättning 

Reseersättning utbetalas enligt skatteverkets regler med kr. 18.50/mil, för resor utförda 

på uppdrag av föreningen. 

Styrelsen beslutade att reseersättning generellt inte utbetalas för resor utförda av 

instruktörer/funktionärer där annan ersättning utgår enligt reglerna för frikurser. Se 

dokument ”regler för frikurser”.  

Styrelsen beslutade att uppdatera blanketten för ansökan om reseersättning.  
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  § 12 Uppfräschning av stugan 

 Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget till uppfräschning av stugan.  

 

  § 13 Ytterligare utbildning av instruktörer för Annika Aller 

Styrelsen beslutade att  Annika Aller ska tillfrågas om ytterligare utbildning för 

instruktörer.  

 

   §14 Ändringar av datum för klubbens  evenemang för 2010 

 Styrelsen beslutade följande: 

  byta dag för loppis från 20 juni till 19 juni pga kursfinal i Uppsala. 

  byta dag för Drive-in utställningen till 29 augusti pga utställning i Eskilstuna 

 Anna skickar ändringarna till webbmaster. 

 

   §15 Föreläsningar med Anders Hallgren  

 Kvällsföreläsningen med Andes Hallgren är flyttad till den 31 augusti. 

Föreläsningarna ska annonseras i SP, LT Föreningsnytt och LT Det händer idag. Eva 

skickar annonser. 

 

    §16 Mål och handlingsplan 

Styrelsen diskuterade den Mål och handlingsplan som skickats ut av CS. 

Södertäljeavdelningen har en rullande 3-årsplan som även inkludera budget. Styrelsen 

beslutade att Södertäljeavdelningens 3-årsplan ska sändas över till CS. 

 

    § 17       Kurs i egen regi på klubbens område 

Frågan om medlemmar kan ha kurser i egen regi på klubbens område mot hyra 

diskuterades. Styrelsen beslutade att så inte kan ske. Dels skulle det 

innebära, även om detta sker under dagtid då inga andra kurser är på gång, 

en viss konkurrens. Dels är det så idag att SHKs instruktörer leder kurser 

inom klubben utan ersättning. 

      

    §18 Övriga frågor 

 Lydnadstävling 24 april 

Yvonne och Marianne ansvarar för lydnadstävlingen den 24 april. Eva skickar in annons 

till LT Det händer idag. 

 

Sommarläger 

Eftersom sommarlägret brukar vara populärt bör klubben anordna ett läger även i år , 

vecka 27,  8 – 11 juli. Yvonne tar upp frågan på instruktörsmötet den 13 april. 

 

Ungdomshelg 

Klubben bör anordna en ”Prova på helg” för ungdomar  för att framöver kanske kunna 

få igång kurser för ungdomar. Förslag på tid för ”Prova på helg” är i första hand 18-19 

september och i andra hand 11-12 september. Yvonne tar med frågan till 

instruktörsmötet den 13 april.  

 

Nästa styrelsemöte torsdagen den 22 april 2010  

 

Eva Josefsson                 Anna Westerståhl         Isabella Pernevi Hedlund  

Sekreterare                     Ordförande                        Justeringsman 


