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Styrelseprotokoll SHK Södertälje 16 november 2021, klubbstugan Bastmora.         

Närvarande: Kicki Samuelsson, Jan-Lennart Andersson, Birgitta Olofsson, Annica 
Sandström, Annica Ahlberg Valdna, Camilla Lindholm 
Anmält frånvaro: Miriam Huttunen, Kari Ljung  
 
§100   Mötet öppnas. 

       Ordföranden hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§101    Val av justeringsperson. 
        Till justerare väljs Annica Sandström 

 
§102    Fastställande av dagordning godkändes 
 
§103    Föregående protokoll godkändes 
 
§104    Åtgärdslistan gicks igenom och uppdateras till nästa styrelsemöte 
 
§105    Kassörens rapport föredrogs av kassören. Resultatet för jan-okt 2021 visar ett 
överskott på 152 tkr. Likviditeten per den 31 oktober är 433 tkr. 
 
§106     Diskussionsärenden  

a) Hundförsäkring. Inget förslag har inkommit. Styrelsen tar upp frågan igen på 
nästa möte. 

b) Märkta arbetskläder. Enligt CS-protokoll pågår diskussioner om detta även 
centralt. En prisbild presenterades baserat på ett lokalt företag i Södertälje. 
Innan nästa steg tas måste intresset för profilkläder pejlas bland klubbens 
funktionärer. Kontakt tas även med Eskilstuna-klubben för att få mer 
information om hur de gjort. 

c) Månadsbladet. Fortsätter att utkomma en gång i månaden. Kontakt tas med 
några som kan berätta om sitt hundägandeliv. Redaktören hjälper gärna till 
med text (intervju). Det krävs inte nödvändigtvis en ledare till varje nummer. 

d) Skrivelse till CS gällande Allmänlydnadsprov. Det finns ett förslag som 
skickats till CLK för drygt ett år sedan. SHK Södertälje stöter på igen för att 
åter väcka frågan till liv. 

e) Styrelsens årsplanering. Uppdaterades och ändrades genom att december 
månads styrelsemöte utgår. 
 

§107     Information / Rapporter  
a) Skrivelse till Länsstyrelsen angående Personsök under förbudstiden. 

Ordföranden har skickat in skrivelsen till berörda myndigheter, bland annat 
Länsstyrelsen, om när vi haft lösa hundar i skogen genom främst 
personsöksverksamhet under förbudstiden 1 mars – 20 augusti. 

b) Mål och Handlingsplan har skickats ut till lokalansvariga för uppdatering. 
Finns nu klar för 2022. 

c) Anslagsbegäran till CS om anslag för instruktörsutbildningar har godkänts, 
vilket innebär att SHK Södertälje får 13 148 kronor för fortbildning. Dessutom 
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beviljas ca 10 000 kronor för fortbildning för instruktörer i särskilda 
discipliner, som t ex spår, allmänlydnad och sök. 

d) Styrande dokument. Beslutades att anta föreslagen struktur för lokalstyrelsen 
i Södertälje-klubben. Dokumentet färdigställs med innehåll till nästa möte. Ett 
eget dokument för medlemmarna tas även fram med relevant innehåll som är 
av intresse för den målgruppen. 

 
§108     Beslutsärenden  

a) Stolpe 7. 
Beslutades att: 1. Kontakta Adam Stängsel för att kolla felet. Åtgärd krävs 
snarast eftersom kursen Fria Hundar behöver belysning i valphagarna.  
2. Om det inte går att åtgärda felet, köps strålkastare in för att tillfälligt ordna 
belysningen.  

b) Infoblad om uthyrning av planer, klubbstuga 
Beslutades att: Camilla Lindholm står som kontaktperson. 
Informationsbladet läggs ut till medlemmarna. Redan nu läggs det ut under 
fliken Funktionärsinfo. 

c) Utbilda KS till domare i Föremålsök  
Beslutades att Kicki Samuelsson utbildas till domare i Föremålssök. 

d) Adminbehörighet I Myclub ( se § 193 CS prot) 
Beslutades att det är ordföranden och sekreteraren som får adminbehörighet 
till det centrala dokumentarkivet. 

e) Datum för ÅM 2022, förslag 5 mars  
Beslutades att årsmötet 2022 läggs den 5 mars med start kl 13.00 för 
utdelning av utmärkelser och därefter årsmöte kl 14.00. 

f) Behörighet att inneha nyckel till klubbstugan  
Beslutades att den uppdatering som ordföranden gjort av nyckellistan ska 
gälla. Det innebär att instruktörer som håller kurs på klubben har nyckel, 
liksom styrelsen, köks- och städansvariga. Totalt ca 21 personer. 

g) Budget 2022, preliminärt beslut 

Beslutades att godkänna föreslagen budget för 2022. 

 
§109    Övriga frågor    

a) Inga övriga frågor har inkommit. 
      
§110    Nästa möte hålls den 17 januari 2022 kl 18.30 i klubbstugan.  
 
§111    Mötet avslutas 
 
 
 
Kicki Samuelsson   Annica Ahlberg-Valdna 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
Annica Sandström 
Justerare 


