
 
SHK Södertälje 
 
                

Protokoll för SHK Södertäljes styrelsemöte 2018-04-10 
 
Närvarande: Annica Ahlberg-Valdna, Miriam Huttunen, Jan-Lennart Andersson, 
Tommy Eriksson, Annica Sandström, Petra Nordkvist, Kicki Samuelsson och 
Anita Walldau Wallin  
 

1. Mötet öppnas. Tommy (ordförande) öppnade mötet och hälsade oss 
välkomna. 

2. Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, 
adjungerade. 
Tommy (ordförande), Anita (sekreterare), Annica A-V(justerare) 
 

3. Godkännande av dagordningen. Tommy (ordförande). Dagordningen 
godkändes. 
 

4. Föregående protokoll. Tommy (ordförande). Godkändes. 
 

5. Åtgärdslistan Jan-Lennart. Gicks igenom och uppdaterades. Annica gav 
ett förslag på att göra en mall för kursinnehåll som ska vara likvärdiga för 
alla men med specifika övningar för respektive kurs. Styrelsen beslutade 
att anta mallen. Förslaget ska läggas i ”Vitsippan”! 
 

6. Målplan Jan-Lennart. Gicks igenom! 
 

7. Styrande dokument Kicki. Ligger ute på hemsidan samt att 
papperskopior sätts upp på kontoret. 

 
8. Kassörens rapport Jan-Lennart. Gicks igenom! Se bilaga! 

 
9. Arbetsgruppernas rapport. 

a) Kursgruppen Annica S. Fler anmälningar till vårens kurser har nu 
kommit in men några vakanser finns. Det finns önskemål om att bilda 
träningsgrupper. Vid sådana tillfällen beslutade styrelsen att det ska 
kosta 100kr/person och tillfälle. Då ingår instruktör! 

b) Utbildningsgruppen Jan-Lennart visade resultatet av enkäten vid 
Johan Anderssons kurs ”Fria Hundar”. 



c) Utställningsgruppen. Tommy önskar att vi ”puschar” på folk så att fler 
anmäler till den kommande utställningen den 16 juni. 

d) Områdesgruppen Kicki meddelade att gruppen ska ha ett möte i maj 
där de ska enas om vad som behöver göras. Till dess behöver de få in 
förslag. 

e) Köksgruppen Tommy vill att vi ser över ”musbekämpningen”. De som 
finns verkar inte fungera och det hörs i väggarna att det är aktivitet. 
För övrigt har köket och dess verksamhet inte startat än. Kommer 
med kursstarten. 
 

 
10.Beredningsfrågor. 

a) CS årsmöte/Årsmötesförberedelsen Tommy gick igenom 
motionerna. Se bilaga om delegater! 

b) Vårfest Styrelsen enades om att en fest för SHK medlemmar kommer 
att arrangeras till hösten istället. 

c) Medlemskap för att gå kurser?? Vissa av våra kurser, barn- och 
provapå kommer inte att kräva medlemskapsavgift. 

d) Marknadsföring-Budskap extern/Internt Tommy informerade om att 
ett möte som handlar om ”Marknadsföring” kommer att hållas. 
Styrelsen godkänner fortsatt arbete! 

e) Klubbens vision?? Till nästa styrelsemöte vill Tommy att ”Styrelsen” 
utarbetar ett förslag på hur vår ”Vision” kan se ut. Förslaget ska vara 
Tommy tillhanda senast en vecka innan nästa möte. 

f) Kommande kursenkäter Föreslagen mall för kommande kursenkäter 
godkändes av styrelsen och ska tryckas upp i pappersformat och 
placeras på kontoret. Dessutom ska den skickas som mail till samtliga 
spårinstruktörer eftersom de inte alltid befinner sig på klubbområdet. 

g) ”Håll Sverige Rent”! Styrelsen beslutade att klubben ska vara med 
och städa ett för klubben utvalt områden den 2/5 och 3/5 med start 
kl. 18.00 båda dagarna. För detta får vi 5000 kr av kommunen. 
Området är Wasa! Mer information kommer på vår ”Hem- och 
Facebook-sida”. 

h) Kommande styrelsemöten Mötena kommer att börja kl. 18.45 för att 
alla ska kunna hinna i tid. 

i) Dörrbommen Dörren på baksidan av huset har en bom som hänger 
bredvid dörren. Den får absolut INTE hakas fast utan ska istället 
monteras ned så fort som möjligt. OBS! Detta av utrymningsskäl! 



j) Svartbro För att vår klubb inte ska krocka med en annan lokal 
hundklubb vid spårdagar bestämdes det att Nita kollar upp hur 
planeringen ser ut för nämnd klubb framöver. 

k) Barn med hund Kursen kommer att hållas vid två tillfällen i höst. 
Anita Walldau Wallin och Lena Wiklund är instruktörer. Detta 
meddelas till ”Webadministratör” Helena Djurheden av Anita (Nita) 
som även kontaktar Annica för att ta fram ett ”infoblad”. 

l) Instagram Varje vecka lägger Miriam Huttunen upp nya bilder samt 
text om vår klubb på Instagram, SHKSödertälje. Alla uppmanas att 
skicka bilder till Miriam under kurstid eller privata aktiviteter. 

m) Foton Det fattas foton i klubbhuset på ”Årets………………..” Tag gärna 
med och sätt upp. 

 
11.Nästa styrelsemöte. Den 8/5 kl.18.45 

 
12.Mötets avslutande. 

 
 

………………………………..                 ………………………………             ……………………………. 
Ordförande               Sekreterare                        Justerare 

 
 

 


