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1. Mötets öppnande 

Mikael Larsson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll och justering av detta 

Protokollet justerat. 

 

4. Val av justerare 

Till justerare valdes Wiktoria Lundström. 

 

5. Rapporter 

a. ordförande 

Mikael och Ylva Larsson har varit på domar- och tävlingsledarkonferens. Mikael 

informerade från mötet. 

 

10/1 var Mikael på CTK möte. 

 

b. sekreterare 

inget att rapportera 

 

c. kassör 

- 

 

d. övriga rapporter 

Agilityinstruktörerna har haft en utbildningshelg med Eva Bertilsson som 

studiefrämjandet bjöd på. Utbildningen var mycket uppskattad. 

 

Åsa Stålhane, Mikaela Toth, Rick och Tarja Öhgren var på L4 utbildning i 

Malmköping 4-5 december. 

 

6. Lägesbeskrivning ekonomi 

Kassören har avsagt sig uppdraget som kassaförvaltare åt SHK Eskilstuna- Torshälla 

avdelningen. Som läget är nu står vi utan kassör. CS hjälper oss med löpande utgifter till 

revision är gjord och vi har fått kontroll över avdelningens konton. 

 

7. skrivelser 

Ordförande har fått skrivelse ang. protokollshantering. Vi avser att följa det som har 

beslutats. 



 

Vi har fått inbjudan till allmänt instruktörsmöte som kommer att hållas i Södertälje 23/1 

kl. 10:00 

 

Vi har fått inbjudan från Studiefrämjandet att delta i utbildning om hur kommunicera med 

hund. Föreläsare är Siv Silvo. 

 

8. Klubbstuga 

Vintern tog ett fast grepp om klubbstugan! Vattnet har frusit och värmen är obefintlig. Åse 

med fler har ordnat med det. Förslag på ett rullande schema för att hålla koll på stugan. 

Förslaget ska tas upp på allmänna funktionärsmötet 19/1 

 

Formerna för snöröjningen diskuterades. Wiktoria tar kontakt med Folke om ev. 

entreprenörer. 

 

Nya soprutinerna fungerar bra. 

 

Städdagen blev lyckad! Det blev fint både inne och ute. 

 

9. Informationskväll 

Mikael kommer att hålla i kursinformationen med hjälp av Göran J. 

 

 

10. Verksamhetsberättelse 

Mikael kommer att skriva verksamhetsberättelsen. Om han behöver hjälp med det så finns 

det personer han kan kontakta. 

 

 

11. Verksamhetsplan 

Årsplaneringen som är gjord kommer att användas som verksamhetsplan, om än i något 

omskrivet format. 

 

 

12. Budget 

Återkommer till punkten senare pga ekonomiska läget. 

 

 

13. Enkätundersökningen 

Eftersom 75% av de som svarat anser att priserna är rimliga kommer de att kvarstå, 

därmed består beslutet. 

 

 

14. Övriga frågor 

Förslag från medlem på framtida ansvarsuppdelning inom SHK Eskilstuna- Torshälla 

avdelningen. Mikael Larsson tar kontakt med valberedningen ang. förslaget. 

 

 

15. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas ½ kl. 19:00 i klubbstugan. 

 



 

16. Mötets avslutande 

Mikael Larsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

ordförande, Mikael Larsson  sekreterare, Tarja Öhgren 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

justeras, Wiktoria Lundström  

 

 


