
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Slutet styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-01-14     

 

  

 

Närvarande: Anna Westerståhl, Eva Josefsson, Lena Ling-Östlund, Agneta Forshell, Yvonne  

Jagersten,  

Förhinder: Hans Borin, Marianne Brunnström 

Adjungerade: Maj-Britt Sandberg, Anders Österberg 

 

§ 60   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades 

   

§ 61  Val av justeringsman 

  Yvonne Jagersten valdes till justeringsman 

 

§ 62  Fastställande av dagordning 

  Godkändes med tillägg under övriga frågor 

 

§ 63   Föregående protokoll 

  Godkändes 

     

§ 64  Ekonomi   

Ekonomin är ansträngd men budgetläget för 2010 ser bra ut. Försäkringarna är dyra. 

Anders undersöker alternativa försäkringar. Milersättning till funktionärer tas upp vid 

årsmötet.  

 

§ 65  Rapporter 

a) köket/stugan –  

Kalle flyttar och avgår som stugfogde. Anders tar hand om stugan.  

 

b)  området –  

Anders och Bosse tar hand om ytterområdet. Dagar för frivilligt arbete och vad som 

behöver göras kommer Anders i fortsättningen att publicera på hemsidan.  

 

c)  CS med kommittéer 

Det är stort behov av material till Våra hundar. Södertäljeavdelningen och olika grenar 

kan lämna bidrag om sin verksamhet till redaktionen@svenskahundklubben.se.  

                   

   d)  övriga rapporter  

             Inget att rapportera. 

 

§ 66 Övriga frågor 

--  Uthyrning av området och stugan till Wheatenklubben den 7 augusti– ny  

prissättning  
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Beslöts att hyra för stuga och område ska vara 750 kronor. Hyran sänks med anledning 

av att kostnaden för tömning av tanken har kunnat minskas kraftigt och klubben behöver 

intäkter. Kostnaden för att hyra området ska inte vara avskräckande. Medlemmar har 

tillträde till området när det är uthyrt och klubben tar hand om köket.  

27 februari ska Hovawarthklubbens Östra LO hyra området, den 2 maj Flatcoated 

retrieverklubben och den 7 augusti Wheatenklubben.  

- Inköpskort KF  

Styrelsen beslutade att skaffa inköpskort i KF.  Beslutet förklarades omedelbart justerat.  

       - Årsmöteshandlingar  

Verksamhetsberättelsen är påbörjad. Representanter för olika grenar ombeds lämna 

bidrag. Balans – och resultaträkning är på gång. Ett utkast till budgetplan diskuterades.  

-Planering av Anders Hallgren – föreläsningarna 

En arbetsgrupp – Anna, Lena, Yvonne, Anki och Eva bildades. Anna är 

sammankallande. Gruppen ses på Soldalaskolan den 20 januari kl.17.  

Rabattkuponger till föreläsningarna kommer att finnas endast i Djurhuset. Yvonne tar 

emot anmälningar via webben. Deltagare med rabattkupong, medlemmar och nya 

medlemmar särredovisas.  

Lunch i någon form kommer att serveras för 50 kronor.  

-Frågorna om eventuella föreläsningar om hundhälsa, om hundfoder samt visning 

av sportkläder bordlades.  

  


