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Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-09-20 i klubbstugan Bastmora.         

 

Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Birgitta Olofsson (kassör), Jan-Lennart Andersson 

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

(suppleant) 

Anmält förhinder: Miriam Huttunen (v ordf) och Annica Ahlberg Valdna (ledamot) 

Frånvarande: Kari Ljung (suppleant) 

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

 
§ 74  Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Roland Lönnerbro. 
 
§75  Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 76  Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-08-23 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 77  Verksamhetsplan 
Klubbens verksamhetsplan gås igenom, och i dagsläget har 28/48 av klubbens uppsatta mål 
genomförts. 
 
§ 78  Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 79  Kassörens rapport (se bilaga 1) 
Resultatet t.o.m. juli visar ett överskott på 46 tkr. Intäkterna uppgår till 319 tkr och kostnaderna 

uppgår till -273 tkr.  

Likviditet: Klubben har 375 tkr på sina PG-konton. 

Helårsprognos: +28 tkr (jfr budget +10 tkr) 

§ 80  AU-beslut (se bilaga 2) 

AU-beslut från 220912 - rörande återbetalning av kursavgift - godkänns och läggs till 

handlingarna. 

§ 81  Diskussionsärenden  
a) Utställningar i Bastmora 2023. Utställningsansvarig föreslår att den tidigare 

föreslagna Clubutställningen i Bastmora i september stryks p.g.a. stor 
arbetsbelastning för utställningsgruppen. Det nya förslaget på utställningar på 
klubbområdet 2023 är: AmBull-utställning lördag 20 maj, Clubutställning lördag10 
juni och Internationell utställning söndag 11 juni. 
Styrelsen godkänner förslaget. 
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b) Delegater till centralt arrangerat funktionärsmöte 19 nov. Styrelsen avvaktar med 
att utse delegater till nästa LK-möte, då centralstyrelsen återkommit med mer 
information om mötet. 
 

c) Sökplattform. Mötet enas om att den nyinköpta sökplattformen (hjälpmedel för att 
lära hundar doftidentifiering och doftdiskriminering) placeras i klubbstugan i stället 
för i det tidigare tilltänkta uteförrådet.   
 

§ 82  Information/Rapporter 
Kursbetalningar. Styrelsen informeras om att den kurbetalningskontroll som gjorts. 
”Kursbetalningsmoralen” är god - till höstens 106 kurs- och utbildningsplatser har 
104 deltagare erlagt kursavgift. Resterande två deltagare inkommer med betalning 
inom kort. 

 
§ 83  Beslutsärende    

a) Kurspriser. Fyra olika alternativ till prissättning för klubbens ”internkurser” föredras, 
d.v.s. de kurser som leds av klubbens egna ideella instruktörer. Styrelsen diskuterar 
för – och nackdelar med de olika alternativen och enas om att prissättningen fr.o.m. 
VT-23 ska vara baserat på ett fast timpris – oavsett kurstyp. 
Styrelsen beslutar att timpriset tills vidare ska vara 85 kr/tim, och att det slutliga 
priset justeras till närmsta jämna hundratal kronor. 
  

b) Skotträning på klubbområdet. Förslag på ”policyskrift” presenteras för styrelsen (se 
bilaga 3). Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, som publiceras på klubbens 
hemsida. 
 

c) Studiefrämjandet/Folkuniversitetet. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med de 
två olika alternativen till samarbetspartner i kurs- och utbildningsfrågor, d.v.s. 
Studiefrämjandet vs Folkuniversitetet. 
Styrelsen beslutar att tills vidare fortsätta samarbetet med Studiefrämjandet, trots 
den avsevärt lägre utbildningssubvention som erbjuds, jämfört med 
Folkuniversitetet. 
 

d) Remissvar revidering av SHK:s tävlingslydnadsregler. En arbetsgrupp har tagit fram 
ett förslag på remissvar, vilket presenteras för styrelsen. Förslaget är detaljrikt, och 
styrelsen enas om att stå bakom tre huvudpunkter i arbetsgruppens förslag: 

- Ta bort gruppmomentet i platsliggning i samtliga klasser. 
- Se till att det blir en logisk stegring av svårigheter i de olika uppgifterna 

fotgående, positionsförändringar, hopp, inkallning, apportering och 
kvarstannande. 

- Låt det vara valfritt att föra hunden lös eller i koppel, i de två lägsta 
klasserna. 
 

e) Remissvar förslag på regelverk för den nya lydnadsgrenen ”Lydnadsglädje”. Den 
arbetsgrupp, som ombetts lämna synpunkter på det föreslagna regelverket, har inte 
återkommit med något svar. 



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

Styrelsen beslutar att meddela centrala lydnadskommittén, att inga synpunkter 
inkommit rörande den nya grenen.  

 
§ 84   Övriga frågor  
Inga frågor att behandla. 

 
§ 85   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestäms till onsdag 19 oktober med start 18.30. 
 
§ 86    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

/Kicki Samuelsson/          /Jan-Lennart Andersson/         /Roland Lönnerbro/                                       

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      


