
 
SHK Södertälje 

 
                

Protokoll fört vid SHK Södertäljes styrelsemöte 2018-06-11 
 
Närvarande: Annica A-V, Jan-Lennart, Annica S, Tommy, Kicki, Daniel, Petra, och 
Nita 
Ej närvarande: Miriam. Adjungerade från mediagruppen Jörgen och Louise. 
 

1. Mötet öppnas. Tommy hälsar oss välkomna och öppnar mötet. 
 

2. Val av mötesfunktionärer. Mötessekreterare, ordförande, justerare, 
adjungerade. 
Nita är sekreterare och förutom Tommy (ordförande) är Annica A-V justerare. 
 

3. Godkännande av dagordningen. Godkändes 
 

4. Föregående protokoll. Godkändes 
5. Mål- och handlingsplan. Gick igenom, justerades samt godkändes. 
6. Mediagruppen. De rapporterade om sitt arbete samt förslag för framtiden. 

 
7. Åtgärdslistan. Gicks igenom, justerades samt godkändes. 

 
8. Kassörens rapport. Gicks igenom och uppdaterades 

 
9. Beredningsfrågor  

a) Barn med hund (Nita) – startar den 25/8. Den 15/9 skjuts fram en vecka 
p.g.a. annan verksamhet på området. 

b) GDPR- vi fick information om vad det innebär för vår klubb och vi inväntar 
direktiv från SHK centralt om hur Vi ska arbeta med GDPR. 

c) Helgläger den 17-19 augusti kommer det vara ett helgläger på 
klubbområdet som innefattar bl.a. spår och sök. Miriam och Alexander blir 
ansvariga med stöd av Marianne och Jan-Lennart. 

d) En mall som ska gälla för samtliga instruktörer ska tas fram innan kursstart. 
En mall för utvärdering av kursen ska också tas fram. Den ska kursledaren 
gå igenom tillsammans med kursdeltagarna vid sista kurstillfället. Jan-
Lennart tar fram en checklista som han skickar till ALLA instruktörer innan 
kursstart. 

 
 

10.  Rapporter  
a) Kursgruppen (Annica).  De flesta kurserna inför hösten är nu klara med 

instruktörer. Jan-Lennart ska ta fram ett förslag på träningsaktiviteter med 
instruktör under hösten där man kan betala 100 kronor/tillfälle. 

b) Utbildningsgruppen (Jan-Lennart och Nita). Inget att rapportera 
c) Utställningsgruppen (Tommy). Inget nytt att rapportera 



d) Områdesgruppen (Kicki). Gruppen behöver hjälp med diverse arbeten för 
att få ordning på området. Tanken till toaletten ska tömmas på bestämda 
tidpunkter under året. 

e) Köksgruppen (Tommy) Inget nytt 
f) Sponsorgruppen -Inget nytt 
g) Mediagruppen - (Tommy). Se punkt 2 

 
 

11. Styrande dokument (Kicki) Inget att rapportera 
13. Tillkommande frågor. Inga 

 
14. Nästa styrelsemöte. 13/8 kl. 18.45 

 
15. Mötets avslutande. 

 
 
 
 
 
…………………………        ….…………………        ……………………… 
Ordförande                Vid protokollet             Justerare 

Tommy Eriksson                 Anita Wallin                  Annica Ahlberg-Valdna  
 


