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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-06-21 i klubbstugan Bastmora.         

 

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Miriam Huttunen (v ordf), Birgitta Olofsson (kassör), 

Annica Ahlberg Valdna (ledamot), Jan-Lennart Andersson (ledamot), Camilla Lindholm 

(ledamot) och Roland Lönnerbro (suppleant) 

Anmält förhinder: Kari Ljung (suppleant) och Thomas Wideberg (ledamot) 

Frånvarande: - 

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

 
§ 48   Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Miriam Huttunen. 
 
§ 49   Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 50   Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-05-17 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 51   Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 52   Kassörens rapport 
Resultatet t.o.m. maj visar ett överskott på 33 tkr. Intäkterna uppgår till 221 tkr och kostnaderna 

uppgår till -188 tkr. Likviditet: Klubben har 362 tkr på sina PG-konton (se bilaga 1). Resultatet från 

ABCS-helgen visar ett överskott på 12 296 kr, varav SHK Södertälje behåller 2/3 medan ABCS behåller 

1/3.  

 

§ 53  Diskussionsärenden 
a) Två arbetsmöten per år. Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte. 
b) Gemensamma diplom/deltagarbevis. Ärendet hänskjuts till centralstyrelsen. 
c) Kursutvärdering. Den nuvarande kursutvärderingen - med blankett på hemsidan, 

som kursdeltagare uppmanas fylla i efter avslutad kurs - behöver förändras. En 
uppdatering av enkäten behöver göras, och under hösten ansvarar resp. instruktör 
för att utvärdering görs i samband med sista kurstillfället. Sammanställning av 
kursutvärderingarna delges kursansvarig, så snart möjligt efter avslutad kurs. 

d) Skrivelse från instruktör rörande anslag om löptiksförbud i klubbstugan. Mötet 
håller med om, att de nuvarande anslagen rimmar illa med klubbens policy att vara 
välkomnande och inkluderande. Anslagen tas ned, och ersätts med mer nyanserad 
information direkt till klubbens medlemmar via mejl. 

e) Inköp av ”sökplattform” till klubben. Sökplattformen är ett effektivt verktyg för att 
lära hundar att doftdiskriminera, och skulle kunna vara användbar för klubbens 
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olika nosarbetskurser, som t.ex. noskurs, specialsök, personspår och sist men inte 
minst den tilltänkta ”mantrailingkursen”. Mötet kommer fram till att avvakta med 
beslut, tills det är klart att mantrailingkursen verkligen blir av. Ärendet tas upp som 
en beslutspunkt på nästa möte. 

f) Mål och Handlingsplan - stående punkt på dagordningen? Mötet beslutar att 
punkten ska med på dagordningen fortsättningsvis, för att underlätta för styrelsen 
att kunna stämma av, att den beslutade verksamhetsplanen följs på bästa sätt. 

g) ”Klubbutställning” på klubbområdet söndag 4 sept. Utställningskommittén har 
tidigare ansökt hos IKU (SHK:s internationella samarbetspartner i 
utställningsfrågor), om att få arrangera en s.k. ”klubbutställning” i Södertälje – och 
fått godkännande. Lokalklubben behöver rekrytera personal till utställningsdagen.  

h) Höstens kurser. Styrelsen diskuterar den kursverksamhet som kursansvarig 
presenterar för hösten. 
 

§ 54  Information/Rapporter 
a) Val av studieförbund. Styrelsen informeras om mötet mellan representanter från 

SHK Södertälje och studieförbundet Folkuniversitetet (FU). Den stora fördelen med 
FU  jämfört med klubbens nuvarande samarbetspartner Studiefrämjandet, är de 
ekonomiska villkoren. Utbildningsbidraget från FU är avsevärt större. Mötet 
beslutar att ytterligare utreda konsekvenserna av ett ev. byte av studieförbund. 

b) Upprustning av stugan. Stugansvarig informerar styrelsen om de förestående 
upprustningstankarna. 

c) Publikationen ”Våra Hundar”. Styrelsen informeras om centralstyrelsens arbete 
med att återuppta arbete med Huvudklubbens publikation ”Våra Hundar”. Ny 
redaktör är tillsatt, och lokalklubbens redaktör ombeds bidra med text om den 
lokala verksamheten. 

d) Nytt läger för ABCS-medlemmar. Styrelsen informeras om ABCS:s önskemål, att få 
genomföra ett sommarläger de sista fyra dagarna i juli - i SHK Södertäljes regi. 
Planeringen är i full gång och kommer i första hand att inriktas mot verksamheterna 
tävlingslydnad och personspår. Lägret bedöms ge ett ekonomiskt överskott för SHK 
Södertälje. 

 
§ 55    Beslutsärende  

a) Kurspriser. Utredningsförslag presenteras för styrelsen, med tanken att fastställa 
vilka kriterier som ska gälla vid fastställande av kurspriser. Styrelsen kan inte enas 
om vilka kriterier som bör gälla, 
Beslut: Styrelsen beslutar att under HT-22 ligga kvar med samma kurspriser som 
gällt under den gångna vårterminen. Fortsatt utredning görs under den kommande 
terminen. 

 
§ 56   Övriga frågor  
Inga övriga frågor föredras. 

 
§ 57   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir på tisdag 16 augusti med start 18.30 - i klubbstugan. 
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§ 58    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

 

/Kicki Samuelsson/          /Jan-Lennart Andersson/         /Miriam Huttunen/                                       

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      




