
  SHK Södertälje styrelsemöte 20180116. 
 

Tid och plats: 20180116 kl. 18.30, klubbstugan Bastmora. 

1 Mötets öppnande -Som öppnades av vår ordförande Tommy. Han passade på att 

informera om att ”lydnadsansvariga” ska till nästa styrelsemöte ha gått igenom förslaget 

från CTG gällande nya/ändrade regler för ”Tävlingslydnad. 

 

2a. Närvarande: Kicki, Jörgen, Tommy, Jan-Lennart, Petra, Kjell och Nita 

2. Val av mötesfunktionärer. - Kjell gick in som ordinarie istället för Annika och Petra blev 

justerare. 

3. Godkännande av dagordningen. - Godkändes   

4. Föregående protokoll. Tommy – OK! 

5. Mål och handlingsplan. Jan-Lennart visade ett utkast för 2018. 

6. Åtgärdslistan som gicks igenom av Jan-Lennart.  

7. Kassörens rapport gicks igenom av Jan-Lennart. 

8. Ärenden för diskussion/beslut. 

a. Framtidsplaner gällande Sponsorer – detta redovisades av Jörgen Wallin, en av 

medlemmarna i sponsorgruppen, där han tog upp hur upplägget kommer att vara 

2018. 

b. Årsmötet 2018. Tommy – årsberättelsen reviderades och kontrollerades av styrelsen 

på plats. Förberedelser inför årsmötet gicks igenom där vem som gör vad inför mötet 

bestämdes. 

c. Tidningen ”Våra Hundar” nr 4 2017 – för närvarande har vi ingen ansvarig för 

tidningen. Nr. 4 ska komma men man vet inte när. 

9. Rapporter. 

a. Kursgruppen – Annika meddelade via Tommy att hon väntar på att samtliga 

instruktörer och funktionärer ska lämna in sin verksamhetsrapport snarast.                                                             

b. Utbildningsgruppen – Jan-Lennart och Nita – inget att rapportera 

c. Utställningsgruppen – Tommy – Vår nästa utställning är den 16/6. 



d. Områdesgruppen – Kjell och Kicki – genomgång av vår elförsörjning och 

elförbrukning är på gång. Något är fel men man vet inte vad. 

e. Köksgruppen – Tommy – inget att rapportera 

f. Sponsorgruppen – Jörgen- som rapporterade hur utfallet av 2017-års sponsorprojekt 

ser ut samt planerna för 2018. 

g.  Profileringsgruppen – Jan-Lennart rapporterade           

h. Lydnadsgruppen – Marianne tar hand om den 

i. Enhörnabrevet – Styrelsen godkänner ett utskick (kostnadsbeslut) på 200 brev där 

våra sponsorer inte ska finnas med i utskicket. 

j. Media – styrelsen vill att en ”Mediagrupp” ska arbeta för en förbättring av 

”hemsidan” samt Facebook och Instagram. Det arbetet ska påbörjas efter årsmötet. 

10. Styrande dokument – Kicki -så gott som färdig 

11. Nästa styrelsemöte – 14/2 kl.18.30. 

12. Mötets avslutande 

 

 

 

Ordförande          Sekreterare                 Justerare 

Tommy Eriksson                    Anita Walldau Wallin          Petra Nordkvist 

…………………………..                ………………………………           ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

 


