
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

Eskilstuna Torshälla avdelningen 

Närvarande: Åse Rönnblom Gustafsson, Lotta Bogren, Tarja Öhgren, Annika Flodmark, Bengt-Olov Fernström, 
Håkan Ottinger Frick, Rick Öhgren, Elisabeth Halling och Åsa Stålhane. 

 
PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 2010-05-01 kl. 18.30 

 
1. Mötets öppnande 

Åse Rönnblom Gustafsson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordning för mötet fastställdes.  

 

3. Val av justerare 

Till justerare valdes Håkan Ottinger Frick. 

 

4. Föregående mötesprotokoll och justering av dessa 

Protokoll för styrelsemöte 2010-04-06 justerades. 

 

5. Brev och skrivelser 

 Inkomna 

 

           Från Ewa Wiker, Studiefrämjandet ang. miljöcertifieringsarbete. 

          CS-möte hos oss 23/5 kl. 10.00 (Bengt anländer) 

CTK-möte samt domarkonferens hos oss 5/6 

 Utgående –inga  

  

 

6. Remisser 

-  

 

7. Rapporter  

 Ordförande –Jobbar vidare på brevet till gamla styrelsen. – problem med 

telefonen – Larmet blockerar för utgående samtal. Dialog med Securitas påbörjad 

för hur lösa problemet. Listan för kontaktpersoner inaktuell och måste snarast 

uppdateras. Förslag på att slopa fasta telefonen om det inte påverkar 

larmfunktionen. Måste kollas upp med Securitas. -  Städdag 18/4 – Inte så många 

som deltog i städdagen, vi missade att informera ordentligt om den. Ett nytt 

försök anordnas vid ett senare tillfälle. - Styrelseutbildningen 25/4 – Annika 

Flodmark och Åse Rönnblom Gustafsson deltog i utbildningen från avdelningen. 

Utbildningen var givande och informativ för nybörjare.                                                                                                         

                                                                                                  * 

Sekreterare – inget att rapportera 

                                                                                                          * 

Kassör – Har haft kontakt med Ewa Wiker på Studiefrämjandet ang. bidrag som 

finns att söka. Avdelningen behöver få information från studiefrämjandet. Annika 

bokar in ett datum med Ewa Wiker. Åse informerar om mötet på instruktörsmötet 

20/5.  

                                                                                                                

Kommittéer och arbetsgrupper – Centrala kurskommittén har haft möte i 

Västerås 2/5. Lotta Bogren kunde inte närvara på mötet men kommer att 

informeras senare. 

                                                                                                                

Övriga – inga övriga 

 

8. Ekonomi  

* Aktuell – På Swedbank finns 2426 kr och på Nordea 24 781 kr. 
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* Inkomna räkningar – Fakturan från Telia var på 600 kr/tre månader. 

Diskuterades om det är nödvändigt med fast telefon då endast två utgående 

samtal blivit ringda. 

                                                                                                             * 

Skuld till CS – Skulden till CS är ca 27 000kr. Förslag från styrelsen att få betala 

av med tre delbetalningar med första delbetalningen under hösten 2010. Övriga 

besparingsmöjligheter diskuterades. 

 

9. Lokal handlingsplan och mål 

Lokala handlingsplanen och mål diskuterades. Planen fastställdes med 

kompletteringar som gjordes efter diskussionerna.  

 

10. Reseersättning för funktionärer 

Reseersättningen och förslaget  från förra mötet ang. reseersättningar 

diskuterades. Beslut: Reseersättning utgår med lägsta statliga ersättning till 

aktiva instruktörer och funktionärer i verksamhet sanktionerat av styrelsen.  

 

11. Nyckellista 

Åse har fått listan med utkvitterade nycklar. En del nycklar behöver tas tillbaka. 

Åsa Stålhane mejlar dom berörda. 

 

12. Inköp 

* Låscylinder – Låscylindern behöver bytas ut. Berndt beställer en ny. 

Kontorsmaterial har införskaffats.  

 

13. Sponsring 

Hänskjuts till nästa möte.   

 

14. Kommittéer och arbetsgrupper 

HUS-ansvarig fortfarande vakant.  

 

                                                                     

15. Verksamhet 

* Kommande planerade aktiviteter  

– Träningstävling 12/5 – Ylva och Mikael Larsson ansvarar för träningstävlingen. 

- Studiebesök Strömsholm 18/5 – Åse tar emot anmälan till studiebesöket. 

– Instruktörsmöte 20/5  

– Kursavslutning 30/5 – LTK håller i kursavslutningen. Bengt kollar med Nena 

vem som ansvarar för köket under avslutningen. 

- Drive-in utställning 30/5 – UK behöver all hjälp de kan få. 

- Lydnadstävling 5/6 – Bengt kollar vem som ansvarar för köket, Åse ordnar mat 

till CTK-mötet och domarekonferensen under dagen. 

- Kursfinal 20/6 Uppsala – anmälningsavgiften betalas av avdelningen, 

reseersättning utgår. 

- Öppet hus-kvällar under sommaren – Rick samordnar instruktörer till öppet hus. 

 

 

16. Övriga frågor 

 Hundboxar – kostnadsförslag presenterades. Tarja jobbar vidare med frågetecken 

runt förslaget.                                                                                    

Agilityplan – Åse jobbar vidare.                                                        

Salamiförsäljning – Försäljningen dras igång efter sommaruppehållt. 

Vägavtalet – Bengt kollar om vi kan få vägavtalet skriftligt.                         

Loppis med hundtema – Marie-Louise Arnell håller i loppisen. All behållning går 

oavkortat till avdelningen. 
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17. Nästa Möte 

Nästa möte blir 7 juni kl. 18:30 i klubbstugan.  

Då kommer Studiefrämjandet och informerar om sin Miljöpolicy. 
 

18. Mötets avslutande 

Åse Rönnblom Gustafsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

ordförande, Åse Rönnblom Gustafsson sekreterare, Tarja Öhgren 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

justeras, Håkan Ottinger Frick 
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Preliminär Verksamhetsplan för 2011 
 

Öppet hus under jan, feb till kursstart 

Annons kurser slutet av januari 

Kursinfo feb 

Årsmöte feb 

Kursstarter mars (valp, grund/rookie, vardagslydnad, klass 1-3, agility, spår) 

Städdag april 

Kursavslutning/Drive-in utställning maj 

(Kursfinal juni) 

Öppet hus under sommaren (onsdagkvällar) 

Annons kurser slutet av juli 

Kursinfo aug 

Kursstarter aug 

(Nationell utställning aug/sept– centralt) 

Städdag sept/okt 

Kursavslutning okt/nov 

(Kursfinal nov) 

Adventsfika för medlemmarna 1 adv. 

Grötfest för funktionärer dec 

Öppet hus från kursavslutning till och med december (söndagar) 

 

Dessutom 

Träningstävlingar/Lokal klubbmästerskap i lydnad 

Träningstävlingar/Lokaltklubbmästerskap i agility? 

Lydnadstävlingar – centalt 

Spårtävlingar – centalt? 

Agilitytävling – lokal/centralt? 


