
Svenska hundklubben 

Eskilstuna –Torshälla avdelningen 

Styrelsemöte 2010-02-01 

 
Närvarande: Håkan Ottinger Frick, Lotta Bogren, Viktoria Lundström, Elisabet 

Halling, Mikael Larsson och Tarja Öhgren. 

Frånvarande: Folke Larsson 
 

1. Mötets öppnande 

Mikael Larsson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordning för mötet godkändes och fastställdes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detta. 

Föregående mötesprotokoll justerat och arkiverat. 

 

4. Val av justerare. 

Till justerare valdes Viktoria Lundström. 

 

5. Firmatecknare 

a. Utkvittering av värdehandlingar 

Ordförande Mikael Larsson samt sekreterare Tarja Öhgren har, var för sig, rätt att 

kvittera ut värdehandlingar. 

Denna punkt förklarades som omedelbart justerad. 

 

b. Attesträtt 

Ordförande Mikael Larsson samt sekreterare Tarja Öhgren har, var för sig, rätt att 

attestera räkningar och teckna Svenska hundklubben Eskilstuna- Torshälla 

avdelningens firma. 

Denna punkt förklarades som omedelbart justerad. 

 

6. Rapporter 

 

a. ordförande 

Mikael informerade om ändrade tävlingsdatum 

 

CS möte har ägt rum, protokoll finns att läsa på centrala hemsidan. 

 

Mikael och Ylva Larson har varit på CTK/LTK möte i Södertälje. 

 

b. sekreterare 

inget att rapportera 

 

c. Kassör 

- 

 

d. Övriga rapporter 



Samtliga instruktörer var kallade till Södertälje på instruktörsmöte. 

 

 

7. Lägesbeskrivning ekonomi 

Mikael Larsson informerade om det ekonomiska läget. 

 

8. Skrivelser 

Tarja informerade om en föreläsningsserie med Anders Hallgren som kommer att vara i 

Södertälje. 

 

Avdelningen har fått inbjudan till tävlingslydnads/ och spårläger 29/7-1/8 i Vingåker. 

 

Uppsala-avdelningen bjuder in till Marma-läger i augusti. 

 

9. Årsmöte 

Kommande årsmöte diskuterades. Samtliga hjälps åt att ta fram sedvanliga 

årsmöteshandlingar. Tarja ordnar dagordning till årsmötet. 

 

10. Motion till årsmötet. 

Motion till årsmötet från medlem diskuterades. 

 

11. Klubbstugan 

Köket har fått ny blandare, Åse och PeGe har fixat. 

 

Nytt handfat och ny blandare behövs på toa. 

 

Ett träd vid klubbstugan är i dåligt skick! Behöver fällas. 

 

12. Informationskväll 

Mikael Larsson tar hand om kursinformationen den 17/2. 

 

13. Inköp 

Direktinköp från Delicato diskuterades. 

 

14. Instruktörer/funktionärer 

Instruktörsutbildning/fortbildning diskuterades. LUG (Lokala utbildningsgruppen) får i 

uppgift att ta fram arbetsmodell för utbildning av instruktörer. 

 

15. Valberedningen 

Valberedningen hälsade på. 

 

16. Övriga frågor 

Milersättning diskuterades. 

 

Avdelningen har blivit kontaktad av Tofta klädförsäljning för ev. samarbete. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte blir ett arbetsmöte 8/2 kl. 19:00 hos Tarja Öhgren. Därefter konstituerar sig 

styrelsen efter årsmötet. 

 



18. Mötets avslutande 

Mikael Larsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

ordförande, Mikael Larsson  sekreterare, Tarja Öhgren 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

justeras, Viktoria Lundström 

 

 

 

 

 


