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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-05-17 i klubbstugan Bastmora.         

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Jan-Lennart 

Andersson (ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot), och Roland 

Lönnerbro (suppleant) 

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (vice ordf)  

Frånvarande: Kari Ljung (suppleant) 

 
§ 35   Mötet öppnas 
Ordförande hälsar närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
§ 36   Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Annica Ahlberg Valdna. 
 
§ 37   Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 38   Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-04-19 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 39   Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 40   Kassörens rapport 
Resultatet t.o.m. mars visar ett överskott på 80 tkr. Intäkterna uppgår till 193 tkr och kostnaderna 

uppgår till -112 tkr. Likviditet: Klubben har 484 tkr på sina PG-konton (se bilaga 1 -Ekonomirapport). 

§ 41  Diskussionsärenden 
a) Digital signering. Mötet informeras om möjligheterna till digital signering av 

protokoll – i linje med centralstyrelsens praxis (se § 43). 
b) Profilering SHK Södertälje. Ärendet bordläggs till dess att beslut fattas, om vilket 

studieförbund klubben ska tillhöra. Profileringsarbetet kommer att ske i samarbete 
med valt studieförbund. 
 

§ 42  Information/Rapporter 
a) Vårens kursstatistik. Kursansvarig informerar om kursdeltagande under 

vårterminen. Deltagandet är större än på mycket, mycket länge…  
b) Höstens kurser. Höstens kursutbud kommer att publiceras direkt efter styrelsens 

junimöte, då kurspriserna kommer att beslutas. 
c) Inbrottsskydd gräsklipparskjulet. Mötet konstaterar vikten av att gräsklipparskjulets 

inbrottsskydd är i linje med försäkringsbolagets krav. Underlag för beslut tas fram 
till nästa styrelsemöte. 
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§ 43    Beslutsärende  

a) Gamla gräsklipparen/snöplogen. Nosarbetsansvariga vill kunna använda fordonet i 
samband med ”fordonsök” i kurs- och provverksamhet, och områdesgruppen 
önskar behålla det, för att lättare få till plogning under vintern samt som 
reservgräsklippare.  
Beslut: Styrelsen beslutar att fordonet ska täckas vintertid och ställas ut på lämplig 
plats, så att den kan användas för ”fordonssök”. Fordonet ska samtidigt kunna 
användas av områdesgruppen, då så behövs. 

b) ”Diket”. Avrinningen av ”gråvatten” fungerar inte tillräckligt bra, och behöver 
åtgärdas.  
Beslut: Styrelsen utser representant, som kontaktar områdesgruppen för lämpliga 
åtgärder. 

c) Kurspolicy. Underlag presenteras, som beskriver prisbild och medlemspolicy hos 
omgivande hundklubbar – att jämföra med den egna klubben. 
Beslut: Styrelsen beslutar att det fr.o.m. hösten krävs medlemskap i lokalklubben, 
för att få delta i klubbens kursverksamhet. Undantag görs för kurser, som leds av 
externa lärare/instruktörer. Frågan om höstens kurspriser bordläggs till junimötet 
för beslut. 

 
§ 44   Övriga frågor  

a) Agrias Hundpromenad 2022. Agria Hundpromenad 2022 anordnas helgen 21-22 maj 
till förmån för Hundstallet. För varje hundägare som deltar med sin hund, skänker 
Agria 10 kronor till Hundstallet. Mötet bestämmer att informera om arrangemanget 
via klubbens medlemsregister och facebooksida. 

b) Rörelsefestival och Järna Kulturfestival. Mötet bestämmer att klubbens inte 
engagerar sig i de två arrangemangen. 
 

§ 45   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir på tisdag 21 juni med start 18.30 - i klubbstugan. 
 
§ 46    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

 

/Kicki Samuelsson/          /Jan-Lennart Andersson/         /Annica Ahlberg Valdna/                                       

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      


