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SHK Lk Södertälje                                                                                                             

Protokoll styrelsemöte    Tid och plats: 2019-05-14 kl 18.30, klubbstugan Bastmora. 

                          

Närvarande, ordinarie: Tommy Eriksson, Jan-Lennart Andersson, Annica Ahlberg Valdna, Eva 

Sulalampi, Annica Sandström, Miriam Huttunen och Jeanette Gustafsson. 

Suppleanter: blev ordinarie 

Ej närvarande: Nita Walldau Wallin och Lena Wiklund. 

 

1.  Mötets öppnande  Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2.  Val av mötesfunktionärer , (justerare): Jeanette Gustafsson, mötesordförande Annica 

Ahlberg Valdna. 

3.  Godkännande av dagordningen  Tre tillägg lades till punkt 11, Hundtest, Dropbox samt 

digitala protokoll.  

4.  Föregående styrelseprotokoll   19-04-08 Godkändes 

5.  Mål och handlingsplan  JLA gick igenom planen och den uppdaterades av Miriam. 

6.  Åtgärdslistan  JLA uppdaterade listan. 

7.  Klubbens ekonomi  Kassören gick igenom ekonomin och den visar på små avvikelser som    

sannolikt justeras under resten av året.   

8. Ärenden för diskussion/beslut 

a. Klubbens vision 2019/2020. Då inget nytt har framkommit från Centralstyrelsen beslöt 

Södertäljeklubben att arrangera ett eget möte där även medlemmar bjuds in att delta. 

Tidpunkt för mötet beslutades till i början av augusti.  

Beslut: Au förbereder ärendet.  

 B. Terminsfester. Frågan skjuts fram till nästa möte. 

c. Klubbhuset – Öppet Hus. Detta kan genomföras i samband med tävlingslydnadsträningen 

som drar i gång på torsdagar i slutet av juni.  

Beslut: Ansvariga för inbjudan och utformning: JLA och Miriam. 

d. Sponsorer. Styrelsen inbjöds till att fundera över kontakter.  

Beslut: Förslag på kontakter skickas till Jörgen Wallin. 

e. Områdesansvariga. Gruppen är nu komplett med fyra personer. 

f. Utställningsansvarig. Jeanette Gustafsson utsågs utställningsansvarig tillika 

sammankallande i gruppen som även består av Marianne Brunnström och Yvonne Jagersten. 
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g. Arrende, klubbområdet. Nytt avtal kommer att skrivas på inom kort med Södertälje 

kommun. 
 

9.  Rapporter 

a. Mediagruppen har genomfört marknadsinsatser på klubbens lokala sociala medier med 

gott resultat. En enkät visar att de flesta hittar sin information på vår hemsida och på FB, 

även medlemsregistret lockade till anmälningar. Nu fortsätter insatserna för de aktiviteter 

som genomförs under resten av året. 

- Diskussion fördes även om hur GDPR ska fungera när det gäller anmälningar till kurser. 

Personuppgifter måste hanteras enligt lagen. 

Beslöts att Annica AV och Tommy går igenom texten och utformar anmälningsblanketten 

efter lagen. 

b. Årsmötet riks. Det var stundtals ett kaosartat möte men många diskussioner som kunde 

ha undvikits om fler hade inkommit med motioner till centralstyrelsen.  

 

10. Styrande dokument  Ingen uppdatering har gjorts. 

11. Tillkommande ärenden   

a. Hundtest. För närvarande genomförs dessa tester i Eskilstuna/Torshälla. Södertälje vill ha 

möjlighet att driva egna hundtester och kommer att skriva till Hundtestkommittén om detta. 

Beslöts att Annica AV och Tommy gör en skrivelse och skickar till Hundtestkommittén. 

 

b. Dropbox. Beslöts att ordförande kontaktar Jonas Wandell för en utbildning så att alla i 

styrelsen har tillgång och inloggning.  

 

c. Digitala protokoll. Beslöts att Tommy tar kontakt med Jonas Wandell för både punkt b och 

c. 
 

12. Nästa styrelsemöte  Tisdag 11 juni kl. 18.30. 

13. Mötets avslutande  Ordförande tackade för ett gott genomfört möte 

 

 

 

………………………………….              ………………………………        ………………………………. 

Annica Ahlberg-Valdna         Tommy Eriksson                 Jeanette Gustafsson 

Sekreterare         Ordförande                           Justerare 
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