
SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

Protokoll styrelsemöte SHK Södertälje 2022-11-16 i klubbstugan Bastmora.         

 

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

(ledamot), Camilla Lindholm (ledamot), Thomas Wideberg (ledamot) och Annica Ahlberg 

Valdna (ledamot) 

Anmält förhinder: Kari Ljung (suppleant), Roland Lönnerbro (suppleant) och Miriam 

Huttunen (v ordf) 

Frånvarande: - 

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

 
§ 102  Val av justeringsperson 
Till justerare väljs Annica Ahlberg Valdna. 
 
§ 103  Fastställande av dagordning 
Föredragen dagordningen fastställs efter smärre justeringar. 
  
§ 104  Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2022-10-19 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 105  Mål och Handlingsplan 2022  
Klubbens verksamhetsplan för 2022 uppdateras. 
 
§ 106  Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 
 
§ 107  Kassörens rapport (se bilaga 1) 
Resultatet t.o.m. oktober visar ett överskott på 159 tkr. 

 Intäkterna uppgår till 482 tkr och kostnaderna uppgår till -323 tkr.  

Likviditet: Klubben har 486 tkr på sina PG-konton. 

Helårsprognos: + 40 tkr (jfr budget +10 tkr). 

 

§ 108 AU-beslut 

Inga Au-beslut att behandla. 

 

§ 109  Diskussionsärenden 

a) SHK 2028 – funktionärsdag 19 nov. Centralstyrelsen meddelar att mötet kommer 
att flyttas till SHK Eskilstunas klubbstuga, för att möjliggöra att deltagarna kan ta 
med sig sina hundar. Styrelsen välkomnar flyttningen. 
 

b) Inbjudan hundutbildning. Klubben har fått mejlinformation om möjligheter till 
utbildning inom området ”söka efter försvunnen person”. Utbildningen arrangeras 



SVENSKA HUNDKLUBBEN LK Södertälje 
Org nr. 815600-8537 

 

av organisationerna FIKK (Frivilliga insatser vid kris och katastrof) och Essenem 
Hundsport. Kontakt kommer att tas för att skaffa mer information om 
utbildningarna.  

 
§ 110  Information/Rapporter 
 

a) Uppdaterade utställningsregler för Svenska Hundklubben. Styrelsen delges 
informationen från utställningskommittén. 
  

b) Webbgrupp. Styrelsen informeras om SHK Riks behov av att skapa en webbgrupp 
som komplement till aktuell webmaster. Lokalklubbens webmaster kommer att 
anmäla sitt intresse att ingå i webbgruppen. 
 

c) Utbildning för lokalklubbens funktionärer. Utbildningsansvarig redovisar vilka 
utbildningar, som hittills planerats av arbetsgruppen. Enkät till funktionärerna går 
ut inom kort, med förfrågan om intressanta utbildningar. Färdigt utbildningsförslag 
för 2023 kommer att publiceras runt årsskiftet. 

 
§ 111  Beslutsärende 
    

a) Bokningspolicy. Aktiviteter på klubbområdet läggs in på hemsidans kalender, och då 
och då kolliderar olika aktiviteter med varandra.  
Styrelsen beslutar att företräde ges till den bokning som gjorts först, och godkänner 
föredraget policydokument (se bilaga 2). 
  

b) Störande lukt i klubbstugan. Ärendet bordlades vid föregående styrelsemöte. Det är 
nödvändigt att lätt komma åt avloppsrören, så att de kan rengöras ordentligt. 
Styrelsen beslutar att duschkabinen tas bort direkt, så att ordentlig rengöring kan 
göras. 
 

c) Budget 2023. Styrelsen delges förslag på budget för 2023  
Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget (se bilaga 3). 
 

§ 112   Övriga frågor  
Inga frågor att behandla. 

 
§ 113   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestäms till tisdag 10 januari - med start 18.30. 
 
§ 114    Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet.  
         
                                          
 

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

Ordförande                         Sekreterare                                Justerare      


