
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

Eskilstuna Torshälla avdelningen 

Närvarande: Åse Rönnblom Gustafsson, Tarja Öhgren, Annika Flodmark, Håkan Ottinger 

Frick och Rick Öhgren 

Inbjuden: Nena Persson, inköpsansvarig  §8 och 9 

Frånvarande: Lotta Bogren, Elisabet Halling, Bengt-Olov Fernström, Åsa Stålhane och 

Nena Persson 

 
 

Styrelsemöte 2010-03-01 kl. 18.30 
Platsen ändrad hem till Rick och Tarja Öhgren pga snöoväder. 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande 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 Rick Öhgren. 
 

4. Föregående mötesprotokoll och justering av dessa 
Årsmötesprotokollet inte justerat, behöver justeras snarast. Skickas 

per post. 
Konstituerande mötesprotokoll justerat. 

 
5. Inkomna brev och skrivelser 

Erbjudande om elavtal inkommet från Eskilstuna Energi och Miljö. 
Beslut: Styrelsen beslutade att binda elavtalet i fem år med fast pris.  
Från Föreningen Strömsholm: Medlemsavgiften är nu betald. 

Medlemskapet erbjuder avgiftsfria föreläsningar för våra medlemmar. 
Åse ordnar med info om och när det blir aktuellt.  

Från Maj-Britt Sandberg: Maj-Britt har gjort klart bokslut och skickat 
till våra revisorer. 

Från CTK Marie Mattsson: Ang. CTK-möte  27/3 kl.14:00 samt om 
landkampsgruppens möte  

Utgående: 
Åse har skickat e-post till Angelina Haller bilaga 1, Ann-Margret 

Andreasson bilaga 2 och 
         Marie mattsson CTK bilaga 3. 

6. Remisser 
Remissen SHK 2012 diskuterades. Remissen mottogs väl. Styrelsen vill 

lägga till förslag om eget kursmaterial. 
 

7. Rapporter  
* Ordförande : Har gjort adressändring, kostnad 700 kr. 

      Har avbeställt info om SHK på www.121.se  

      Ska kontakta Din Del för att avsluta.  
* Sekreterare : Inget att rapportera 
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* Kassör: Inget att rapportera 
* Kommittéer och arbetsgrupper: 

Visitkort till samtliga instruktörer beställda. Läggs i                   
Klubbstugan. 

LUG undersöker möjligheter till vidareutbildning/fortbildning 
för våra instruktörer med hjälp av Ewa Wiker på Studie- 

främjandet. 
Styrelseutbildning finns att få via Studiefrämjandet om  

behov finns. 
* Övriga: 

Rick samlade ihop en grupp för att skotta taket på klubb- 

stugan. Taket blev skottat på nolltid, hinder blev fram- 
grävda. Åse bjöd på mat och Tarja bjöd på kaka till kaffet. 

Peter körde undan snö. Snart gjort med samarbete! Tack 
alla som deltog i arbetet! 

 
8. Ekonomi  

I dagsläget är ekonomin ansträngd. Köpstopp råder tills ekonomin är 
under vårt ansvar. 

 
         * Bankgiro/Swedbank vs Plusgiro/Nordea 

Förslag: Nordeas affärspaket bas, avgift:600 kr/år. 
Beslut: Styrelsen beslutade att avsluta kontot på Swedbank 

och det avtal som finns på Nordea för att ta affärspaketet bas istället. 
 
         * Reseersättning funktionärer 

          Reseersättningsformen diskuterades. Tidigare beslut behöver justeras, 
          styrelsen jobbar vidare med det. 

 
* Bidrag från Eskilstuna kommun 

Förslag: Söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden för att bygga fast 
agilitybana på klubben. Åse jobbar vidare på förslaget. 

 
* Verksamhetsbidrag 

Tarja Kollar med Ewa Wiker på studiefrämjandet när kvitton behöver 
lämnas in. 

9. Inköp 
Total köpstopp råder! Endast inköp till försäljning i köket tillåts utan 

föregående AU eller styrelsebeslut. 
Beslut: Till inköpsansvarig utsågs Nena Persson. 

 
10. Sponsring 

Förslaget på sponsoravtal godkändes med komplettering. 

Beslut: Till sponsoransvarig utsågs Nena Persson. 
 

11. Ansvarsområden 
Hänskjuts till nästa möte. 
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12.  Kommittéer och arbetsgrupper 
Beslut: Styrelsen beslutade att utse följande personer som 

ansvariga/sammankallande till följande arbetsgrupper/kommittéer: 
 

LTK - sammankallande Mikael Larsson 
LUK - sammankallande Erja Jonsson 

LUG - sammankallande Tarja Öhgren 
LAK - sammankallande Lotta Bogren 

HUS- ej klart ännu 
Övriga: 
Våra hundar - ansvarig Åse Rönnblom Gustafsson 

Instruktörsansvarig- Göran Johansson 
Anmälningsmottagare- Viktoria Lundström 

 
13. Verksamhet 

 Aktuella aktiviteter: 
Kursstarterna framflyttade en vecka pga vädret. Finns fortfarande ett 

fåtal platser kvar i klass 1-3. 
Information om kursutbudet måste ut bättre till medlemmarna. 

 
Extra årsmöte kommer att äga rum onsdag 17/3 kl.19:00 i 

klubbstugan. Årsmötet ska annonseras ut på hemsidan och i 
lokaltidningen, Åse ordnar med det. 

Åse ordnar årsmöteshandlingar till mötet samt kontaktar Mikael ang. 
kallelse av tidigare styrelsen. 
 

Lydnadstävling 27/3 
Rick och Tarja tar hand om köket. 

CTK-möte 27/3 kl.14:00 
Landskampsträning 27/3 ? (Ingen info inkommen till avdelningen 

ännu.) 
 

Ringträningskurs anordnas via UK vid önskemål. 
 

Verksamhetsplan för 2011 
         Förslag på verksamhetsplan för 2011 gicks igenom, bilaga 4. 

 
         Spårkurser 2010 

         Styrelsen är positiv till spårkurser men i dagsläget tillåter inte 
ekonomin nyutbildning av instruktörer. 

 
14. Övriga frågor 

Hundboxar: Ett förslag till hundboxar presenterades. Tillstånd och 

regler gällande byggnation och storlek på boxarna behöver kollas upp. 
Styrelsen jobbar vidare på förslaget. Ansvarig utses vid nästa 

styrelsemöte. 
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Utbildningskontrakt: Det befintliga utbildningskontraktet behöver 
uppdateras, styrelsen jobbar vidare med den. 

 
Kurslitteratur: Förslag om ”eget” kursmaterial. Förslaget positivt 

mottaget, styrelsen jobbar vidare på idén. 
 

15. Nästa Möte 
Nästa möte blir tisdag 6/4 kl.18:30 i klubbstugan. Annika ordnar fika. 

 
 

16. Mötets avslutande 

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

 

 

 
 

 
 

 
___________________________ _________________________ 

ordförande Åse Rönnblom Gustafsson sekreterare Tarja Öhgren 
 

 
 

 
 

 

___________________________ 
justeras, Rick Öhgren 


