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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 20 september 2021, klubbstugan Bastmora.         

Närvarande:  

Kicki Samuelsson, Miriam Huttunen, Birgitta Olofsson, Jan-Lennart Andersson och Camilla 

Lindholm  

Anmält frånvaro: 

Annica Sandström, Annica Ahlberg Valdna och Kari Ljung 

 
§ 76   Mötet öppnas 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 77   Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Miriam Huttunen. 
 
§ 78   Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 79   Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 80   Åtgärdslistan 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
  
§ 81   Kassörens rapport 
Resultat t.o.m. augusti visar ett överskott på 64 tkr. Resultatet för helår pekar i dagsläget på 
ett rejält underskott, som dock kommer att minska avsevärt, då de faktiska kostnaderna för 
takrenoveringen torde bli avsevärt lägre än budgeterat. 31 augusti hade klubben 345 tkr på 
PG-kontot. 
 
§ 82    Diskussionsärenden/Information  

a) Tävlingslydnadsregler. Ordf informerar om att berörda instruktörer och domare i 
lokalklubben lämnat sina synpunkter till CLK, inför den förestående revideringen av 
regelverket för SHK:s tävlingslydnad. 

b) Prislista och kontrakt. Mötet diskuterar den nuvarande uthyrningsverksamheten, 
och kommer fram till att priserna bör justeras och sänkas, eftersom annan 
hundklubb i närområdet erbjuder betydligt lägre uthyrningspriser (se beslut under § 
84). 

c) Årscykeln, elarbeten och takreparationer. Ordf redogör för status i frågorna om: 1) 
”Årscykeln” (som så snart möjligt behöver uppdateras), 2) Förestående elarbeten, 
där områdesansvarig ombeds att skriftligt rapportera status i ärendet och 3) 
Takreparationer, som så snart möjligt behöver påbörjas. 

d) Snabbgross. Styrelsen informeras om att klubben nu har erforderligt medlemskap 
för att få handla i den nyöppnade grossistmatvarubutiken i Södertälje. Köksansvarig 
disponerar det aktuella ”medlemskortet”. 
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e) Klubbens funktionärslista. Styrelsen informeras om funktionärslista sannolikt 
kommer att föras in i en ny databas, som placeras på i klubbens webbhotell – för att 
bli så lättillgänglig och lättarbetad som möjligt. 

f) Klubbens dokumentarkiv. Styrelsen informeras om möjligheterna att klubbens 
omfattande dokumentarkiv (som ligger i dropbox) flyttas till det egna webbhotellet. 

g) Klubbens styrande dokument. Ordförande föredrar sitt förslag på vilka dokument 
som ska finnas tillgängliga på hemsidan, dels för klubbens medlemmar, dels för 
klubbens funktionärer. Viktigt att publiceringen av de olika dokumenten sker 
snabbt. 

h) Gemensam kursutvärdering. Frågeformulär till kursdeltagare är under framtagande 
och ska om möjligt kunna användas redan till höstens kurser. Möjlighet att enkäten 
ska kunna besvaras digitalt via mobiltelefon behöver skyndsamt undersökas. 

i) Anslagsbegäran för funktionärsfortbildning 2022. Mötet diskuterar vilka 
funktionärsutbildningar som behöver prioriteras under den närmaste framtiden. 
Två utbildningar lyfts fram – fortbildning för spårinstruktörer och fortbildning för 
lydnadsinstruktörer. Kurs- och utbildningsgruppen uppdras begära anslag från 
centralstyrelsen för de tilltänkta utbildningarna. 

j) Återvinning/byte av soptunnor samt flyttning av flaggstänger. Muntliga förslag har 
inkommit från köksansvarig att förbättra källsorteringen av sopor och att flytta 
flaggstängerna till annan plats, så att flaggorna syns bättre. Styrelse är positiv till 
bägge förslagen, men behöver få en kostnadsbild innan beslut fattas. 

  
§ 83    Rapporter 
Inga rapporter föredras, men ren information till styrelsen bör ligga under rubriken 
rapporter, i stället för som nu, under rubriken diskussionsärenden/information. 
 
§ 84    Beslutsärende  

a) Anslagsbegäran för instruktörsfortbildning.  
Beslut: Styrelsen beslutar att kurs- och utbildningsgruppen ansöker om anslag från 
centralstyrelsen, för att kunna genomföra utbildningarna utan underskott. 

b) Prislista 
Beslut: Styrelsen beslutar att den föredragna uppdaterad och justerade prislistan 
ska gälla fr.o.m. detta beslut. 

c) Clubutställning 2022 
Beslut: Styrelsen beslutar att Clubutställning ska arrangeras under nästkommande 
år. 

d) AmBull-helg 2022 
Beslut: Styrelsen beslutar att AmBull-helg får arrangeras på klubbområdet under 
Kristi Himmelfärdshelgen 26-29 maj.   
 

§ 85   Övriga frågor 
Inga övriga frågor föredras. 
 
§ 86   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir 18 oktober med start 18.30 – i klubbstugan. 
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§ 87    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.              
 

 

 

 

Kicki Samuelsson                                                                                      Jan-Lennart Andersson                                                     

Ordförande                                                                                                Sekreterare  

 

 

 

Miriam Huttunen 

Justerare      


