
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. 
 

MÖTESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2010-04-06 kl. 18.30 
 

1. Mötets öppnande 
Åse Rönnblom Gustafsson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.  
 
3. Val av justerare 

Till justerare valdes Åsa Stålhane. 
 
4. Föregående mötesprotokoll och justering av dessa 

Justerat.  
(Elisabet ansluter) 

5. Brev och skrivelser 
 Inkomna  

Strömsholm har skickat inbjudan till årsmöte torsdag 22/4 kl. 19:00                     Från 
CTK ang. agility – Åse har vidarebefodrat till Lotta Bogren.                                                 
Från Djurskyddet ang. medlemsavgifter. Beslut: Styrelsen väljer att avstå från vidare 
medlemskap pga det ekonomiska läget. 

 
         Utgående 
         Åse skriver förslag till ett brev som ska skickas till samtliga i styrelsen 2009. 

 

6. Remisser 
-  

 
7. Rapporter  

 Ordförande – Adressändring Telia är nu betald. – Serviceavtal kopiator: 

Beslut:serviceavtalet ska sägas upp. – Länsförsäkringar är nu betald för tiden 2010-03-19 
tom 2011-02-28 – Din Del : Fakturan från Din Del är nu makulerad och därmed avslutat. - 
Extra årsmötet har nu ägt rum.  
 Sekreterare – inget att rapportera 
 Kassör - Swedbank – Nordea: Swdbank och Nordea fungerar nu. Åse har insynsmöjlighet. 
Nordea heter nu affärspaket Bas, Swedbank ska sägas upp till hösten. – 
Verksamhetsbidrag : Verksamhetsbidrag (7800kr) för 2009 har betalats ut från 

Studiefrämjandet. Fortfarande oklart om bidraget har betalats ut för verksamhetsåret 
2008, Tarja Öhgren undersöker vidare. 

 Kommittéer och arbetsgrupper – Lydnadstävling ägde rum 27/3 i Torshälla. Det gick bra 
för hemmaekipagen. 
 Övriga – inga 

 
8. Ekonomi  

 Aktuell:31/3 fanns på Swedbank 15 000kr och på Nordea 20 000kr. De fasta kostnaderna 
uppgår till 75 000kr/år. De stora posterna är el, renhållning och underhåll av vägen. Vi har 
nu ett fakturaunderlag framtaget.                                                                               
Betalning av kursavgifter:Rutinerna måste bättras! Detta måste tas upp på 
instruktörsmötet 14/4.                                                                                      Skulder 
till klubben: Skulder till klubben är nu betalda. 

 Inkomna räkningar – Annonser EK/Folket, Inkasso Sergel (Telia), Serviceavtal Canon x 2, 
CTK för 2009, Länsförsäkringar och Telia är nu betalda. 
 Skuld till CS – avbetalningsplan:Önskvärt att få avvakta till hösten 2010 med att börja 
betala av på skulden till CS. 

 
9. Lokal handlingsplan och mål 

Förslag på lokal handlingsplan och mål diskuterades. Samtliga får i uppgift att fundera ut 

om/vilka ändringar som behöver göras. Synpunkter mejlas till Åse senast 25/4 så att 
beslut kan tas nästa möte. Åse skickar förslaget till samtliga. 
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10. Reseersättning för funktionärer 
Förslag på ändringar till rese-ersättning diskuterades. Bordlägges till nästa möte då 
kassören ska ta fram underlag från 2009. 

 
11. Nyckellista 

Inventering av utlämnade nycklar ska göras. Diskuterades vilka som ska ha nyckel. 
Beslut: Aktiva instruktörer, styrelsemedlemmar, inköpsansvarig samt sammankallande i 
kommittéer har rätt att kvittera ut nyckel. 

 
12. Inköp 

Köket är nu uppfyllt. Övriga inköp diskuterades. 
Beslut: Handfat och blandare till toa måste införskaffas snarast. 

Beslut: Boken om bokföring ska införskaffas. 
Åse köper in kopieringspapper och kontorsmaterial. 
Alla övriga inköp endast efter styrelse- alt. AU- beslut. 
 

13. Sponsring 
Avtal nu framtaget och klart att användas. 
Sponsoransvarig är Nena Persson.   

 
14. Kommittéer och arbetsgrupper 

Bordlägges till nästa möte. 
 

15. Verksamhet 
 Kommande planerade aktiviteter  
– Kurser vt 2010 är nu igång. 

– Instruktörsmöte 14/4 kl. 18:00 i klubbstugan  

- Städdag 18/4 Ansvarig:Åse Rönnblom Gustafsson  
– Styrelseutbildning UBK 25/4 i klubbstugan. Ansvarig: Åse Rönnblom Gustafsson. Den 
som är intresserad att delta anmäler sig till Åse senast 8/4!  
- Träningstävlingar: Fortfarande oklart med datum, meddelas senare. 

 

 
16. Övriga frågor 

 Hundboxar – Inget kostnadsförslag klart ännu, Tarja återkommer i ärendet. 
Agilityplan – Åse undersöker vidare 

          Salamiförsäljning – Förslaget diskuterades. Ansvarig: Annika Flodmark 
 
17. Nästa Möte 

Nästa möte blir 3/5 kl. 18:30 i klubbstugan.  
 

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

 
 

 
 
 
_____________________________                       ___________________________ 
Ordförande Åse Rönnblom Gustafsson   Sekreterare Tarja Öhgren 
 
 

 
 
 
 

 
_____________________________ 

justeras, Åsa Stålhane 
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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? 
 


