
 
 

 

LK Södertälje, styrelsemöte 12 maj 2020 
Närvarande: Tommy Eriksson, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson, Annica Sandström, Annica 

Ahlberg-Valdna, Sara Ryrfeldt 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet som hålls per telefon öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Jan-Lennart Andersson. 

 

§3. Dagordningen godkändes med ett tillägg: 

1. Corona i klubbstugan (8b). 

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes. 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Det finns några områden som inte har hanterats. Stugan, fortbildning av instruktörer, köket och 

sökkurserna som har svårt att få deltagare. Ärendena tas upp på nästa möte. 

 

§6. Åtgärdslistan 

JLA gick igenom listan som uppdateras under varje styrelsemöte.  

Ett upprop har skickats ut på klubbens sociala kanaler för att se om det finns intresse för en 

träningskväll i de olika lydnadsdisciplinerna. Få har anmält sig och initiativet flyttas fram. 

 

§7. Kassörens rapport 

JLA informerade om det ekonomiska läget för april. Som det verkar just nu har pandemin inte 

påverkat kursverksamheten. Däremot är köksintäkterna lägre.  Birgitta informerade om att 

införandet av det nya bokföringssystemet kommer att ta tid. En hel del jobb återstår eftersom de 

gamla och nya systemen inte ”pratar” med varandra. Överföringen beräknas vara klar om ca 14 

dagar. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Ska Områdesgruppen avvakta med arbetena för ny armatur, fasadreparation och 

hängrännor? Beslutades att arbetet ska inledas eftersom det finns pengar avsatta i budgeten.  

b) Corona i stugan. En ny och tydligare rekommendation om att större grupper inte bör träffas i 

klubbstugan. Beslutades om ny text på hemsidan som vi kan hänvisa till i inbjudningar 

framöver.  

 



§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, hemsidan m m. Inget nytt att rapportera från Marknadsgruppen eftersom 

gruppen inte haft några möten sedan senaste styrelsemötet. Däremot finns förslag på hur 

Dropbox ska struktureras framöver. Förslagen distribuerades med kallelsen till detta möte. 

Arbetet fortsätter. 

b) Mantrailing-projektet. JLA informerade om projektet som bland annat innehåller mycket 

teori. Därför är det svårt att enbart träffas utomhus. Men möbleringen i klubbstugan gör det 

möjligt att sitta med stort avstånd och hålla de rekommendationer som klubben informerat 

om på hemsidan. Projektet beräknas pågå under ett år med extern ledare och kan på sikt bli 

ett mycket intressant och nytt kurserbjudande. 

c) Centralstyrelsens årsmöte. Nytt datum är satt till den 31 maj, men det är högst osannolikt att 

det går att genomföra rent fysiskt. Förslaget är att ordförandegruppen undersöker om det är 

möjligt att Centralstyrelsen sitter kvar och jobbar vidare fram tills det är möjligt att 

bestämma ett datum för ett nytt årsmöte. 

 

§10. Styrande dokument. Uppdateras successivt. 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga fler förutom 8b. 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 9 juni kl 18.30. På vilket sätt är i skrivande stund oklart. Ett 

alternativ kan vara att vi lånar/använder Centralstyrelsens digitala konto.  

 

§13. Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Jan-Lennart Andersson 

Justerare 


