
 
 

LK Södertälje, styrelsemöte 13 oktober 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 öppnat.  

 

§2. Val av justerare  

Birgitta Olofsson 

 

§3. Dagordningen  

Godkändes  

 

§4. Föregående styrelseprotokoll 

Godkändes 

 

§5. Mål och handlingsplan 

Cirka 70 procent av aktiviteterna har genomförts. 

 

§6. Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan uppdaterades och skickas ut tillsammans med detta protokoll. 

 

§7. Kassörens rapport 

Helårsprognosen visar under september ett något lägre resultat jämfört med budget. 

Nosarbetsprojektet har gått bra, vilket inneburit ett överskott. Även kurserna har varit välfyllda. 

Inköp av gräsklippare för 71 tkr har genomförts. Två faktorer som kommer att påverka vårt 

kommande helårsresultat är:  

- Om vi kommer att påbörja renoveringen av klubbstugans tak samt byte av viss panel under 
år 2020. (Budgeterad kostnad i år är -25 tsek).  

- Det utbildningspaket som precis är lanserat kommer inte att påverka själva resultatet (+/- 0) 
om vi får det ansökta bidraget från Studiefrämjandet på 15 tkr. Skulle vi inte få det bidraget 
får vår klubb stå för detta underskott. 

 

§8. Ärenden för diskussion/beslut 

a) Återbetalning av kursavgift. En diskussion uppstod med en kursdeltagare som var missnöjd 

med sin kurs och valde att hoppa av. Enligt klubbens stadgar återbetalas inte kursavgiften om 

deltagare väljer att hoppa av. Deltagaren har lagt ner sin klagan och begäran om 

återbetalning av kursavgiften. 

b) Ändrad mötesdag. I dagsläget möts styrelsen den andra tisdagen i månaden. När den dagen 

infaller tidigt släpar informationen från banken efter och det är stressigt för kassören att 

genomföra en månadsrapport lagom till kallelsen till styrelsemötet. Förslaget är att vi tar upp 

ev ändrad mötesdag för 2021. Men fram till dess är mötesdagarna resten av året den 9 

november och 15 december. 



c) Bidrag från Studiefrämjandet. Ett bidrag om stöd av 15 000 kronor har lämnats till 

Studiefrämjandet för den grundutbildning som kommer att genomföras för alla instruktörer 

under hösten. Vi har ännu inte fått någon respons på detta.  

d) Åsikter om blandras. BO berättade att det vid ett flertal tillfällen har uppkommit åsikter om 

hur dyra blandraser är samt ifrågasättande om det behövs fler raser. Det har fått BO att 

känna sig ifrågasatt efter sitt eget val av blandras. SHK:s värdegrund är att vi välkomnar alla 

hundar. Det är ett ställningstagande som vi alla ska värna om och vårda. Vi ska vara stolta 

över att vi är generösa med detta och inte låta personliga åsikter bli något som påverkar vår 

anda.  

e) Kurs- och Utbildningsgruppen. 17 av våra totalt 18 instruktörer har anmält sig till 

grundutbildningen. Ett mycket glädjande resultat.  

f) Medlemsvårdsgruppen/Marknadsgruppen. Dessa två grupper slås samman. 

 

§9. Rapporter 

a) Marknadsgruppen, Dropbox, Hemsidan. Arbetet med ny struktur i Dropbox fortsätter. JLA 

och AAV har haft möte med Jonas Wandell som hjälpt oss att sätta upp strukturen enligt 

tidigare förslag. Nu pågår arbetet med att mata in dokument och filer.   

b) Månadsbrevet löper på och distribueras i början av varje månad.  

c) Mantrailingprojektet. Ett reportage om 25-timmarsövningen kommer i november månads 

Månadsblad. 

d) Rapport från ordförandegruppen. Arbetet med att förankra remissförslaget om att 

lokalklubbarna ska arrangera prov och tävlingar pågår. CS har skickat ut en enkät med 15 

frågor till varje lokalklubbsordförande. Denna enkät skickas nu till lokalstyrelsen för 

kommentarer. Planen är att CS sedan sammanställer och skickar ut förslaget på remiss. 

 

§10. Styrande dokument. Inget nytt att rapportera 

 

§11. Tillkommande ärenden. Inga anmälda. 

 

§12. Nästa möte, bokades till den 9 november kl 18.30. 

 

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

 

 

Tommy Eriksson   Annica Ahlberg-Valdna 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Birgitta Olofsson 

Justerare 


