
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 
 
 

Mötesprotokoll till SHK Södertäljes styrelsemöte måndag 2018-08-13 i klubbstugan i Bastmora. 
Mötet startar kl. 18.45. 
 
Närvarande: Tommy Eriksson (ordf.), Kicki Samuelsson (suppl.), Jan-Lennart Andersson (kassör), Annica 
Ahlberg-Valdna (ledamot.), Anita Walldau Wallin (sekr.), Petra Nordkvist (ledamot.) 
Ej närvarande: Miriam Huttunen (vice sekr.), Annica Sandström (ledamot.), Daniel Sieradzki (suppl.). 
 

 
 
Punkt 1 Mötet öppnas: Tommy hälsar oss välkomna och presenterar Jonas Wandell som  
 innan mötet introducerar styrelsen i hur ”DROPBOX” fungerar. 

  
Punkt 2 Val av mötesfunktionärer: Petra Nordkvist är justerare. 
 
Punkt 3 Fastställande av dagordning (bilaga P3): OK! 

 
Punkt 4 Godkännande av föregående protokoll (bilaga P4): OK! 

 
Punkt 5 Målplan (bilaga P5) 

- genomgång och uppdatering: Inget nytt att rapportera. 
  

Punkt 6 Åtgärdslista (bilaga P6) 
 - genomgång och uppdatering: Jan-Lennart gick igenom och uppdaterade den.  

 
Punkt 7 Ekonomi 

- kassörens rapport: Gicks igenom 

 
Punkt 8 Ärende för diskussion och beslut: 

a) AU-beslut om 1) ”Informationsflöde” (bilaga P8a1), 2) Hemsidekostnader (bilaga 
P8a2) och 3) Facebook- och Googleannonsering (bilaga P8a3): Gicks igenom. 

 

b) Dropbox-installation för klubben - 1) Styrelsedokument och 2) ”Mallar”: Gicks 
igenom innan mötet startades. 
 

c) Extra marknadsföringsinsatser inför utställning 15/9: Mediagruppen får i uppdrag  
att göra en ”drive” inför kommande utställning den 15 september. OBS! Sista anmälningsdag 
är den 27 augusti. 

 
d) Gemensamma kursutvärderingar (bilaga P8d): inför kommande termin, ht 2018, 
rekommenderar vi att alla instruktörer gör utvärderingen vid sista tillfället tillsammans med 
kursdeltagarna. Instruktören antecknar själv de synpunkter och kommentarer 
kursdeltagarna har samt lämnar in den till kursansvarig. 

 
e) Instruktörsmöte inför HT-starten: Nita och Jan-Lennart tar fram ett datum för ett möte 
samt innehåll och återkommer till nästa möte. Detta möte kommer att vara ett obligatoriskt 
möte. 

 
f) Styrelseutbildningen 23/9 - sista anmälningsdag 9/9: Jan-Lennart kommer att 
skicka ut en förfrågan om vilka som kan och när. 
 
 

Punkt 9 Rapporter  
a) Kursgruppen: Alla kurser bör starta samma vecka om inte särskilda behov och 
önskningar finns. I dagsläget är det ca 55 hundar anmälda till höstens kurser. 



 b) Utbildningsgruppen: Inget att rapportera. 
c) Utställningsgruppen: Tommy rapporterade om kommande utställning den 25 augusti. 
d) Stug- och områdesgruppen: Kicki rapporterade om sommarens arbete samt om 
kommande renoveringsbehov. 
e) Köksgruppen: Tommy berättade att vår klubb eventuellt kan få ta hand om köket vid 
utställningen i Kungsör den 17 november. Förfrågan om vilka som kan vara med och hjälpa 
till kommer att gå ut och efter det bestäms om vi kan ta uppdraget. 
f) Sponsorgruppen: Inget nytt. 
g) Mediagruppen: Annica Ahlberg-Valda rapporterade om Centralstyrelsens påbörjade 
arbete med deras nya hemsida på FB bland annat. 
h1) Toatanken: Klar, se tidigare protokoll. 
h2) Hundtest Bastmora 11-12 aug: En lyckad helg med totalt 8 ekipage. 
h3) Spårprovsrevideringen: Vi väntar fortfarande in arbetet!! 

 
Punkt 10  Styrdokument: Kicki rapporterade att allt arbete är gjort. I och med detta meddelade Kicki 

att hon avsäger sig uppdraget att ha hand om ”styrande dokument”. 

 
Punkt 11 Tillkommande ärenden: Nita efterlyste ”funktionärsutbildningen” för nya funktionärer 

som enligt tidigare meddelats att det ska starta en under hösten 2018. Så blir det nu inte. Den 
har skjutits upp till våren2019.  
 

Punkt 12 Nästa möte: 10/9 kl. 18:45 

 
Punkt 13 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
……………………………….  ……………………………..  …………………………… 
 
Ordförande   Vid protokollet  Justerare 
 
Tommy Eriksson  Anita Walldau Wallin  Petra Nordkvist 


