
Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

 

Styrelsemötesprotokoll 2018-02-08 

 

Närvarande: Susanne Höglund, Bill Däckfors, Tommy Holmertz, Åse Rönnblom G-sson,                                    

Ulrica Dagson, Micke Larsson 

Frånvarande: Marie-Louise Arnell, Anki Nyholm, Margret Johansson 

 

§ 1. Mötets öppnande. Tommy förklarade mötet öppnat. 

§ 2.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes. 

§ 3.Val av protokolljusterare. Sussie valdes att justera. 

§ 4.Godkännande av föregående protokoll. Protokollet godkännes av samtliga 

§ 5. Brev och skrivelser 

Inkomna: Revidering av lydnadsregler. Vi träffas och går igenom dessa tillsammans då vissa 

delar är lite oklara. Svar ska vara inskickat senast den 2018-03-01. 

Utgående: inget för närvarande 

§ 6. AU – beslut. Inga. 

§ 7. Rapporter 

Inga aktiviteter just nu för spår, personsök, föremålssök, LTK, LUK, ledarhundar och 

rallylydnad.  

Hundtest också lugnt. Tommy kommer att åka ner till Jönköping den 2018-03-10 för hundtest 

av signal och servicehundar. I övrigt så kommer hundtesten att hållas i Södertälje där banan 

finns. 

§ 8. Ekonomi 

Budgetarbetet fortgår och är snart klart. Resultatet blev lite drygt 200 kr minus. Bokföringen 

för räkenskapsår 2017 är överlämnad till revisorn för granskning. Att konstatera är att köket 

har gått back. Orsak till detta är att vi har för låga priser och att prisbilden måste ses över.  

Nya larmet och så även skylten är inlagd som inventarium med årsvisa avskrivningar. Saldot 

på kontot per den 2018-02-05 uppgår till 49 355,11 sek. 

§ 9. Verksamhet 

Dagordning och verksamhetsberättelse är utskickad till årsmötet som hålls 2018-02-15 kl. 

19.00 i klubbstugan. Bilaga gällande höjningen av den lokala medlemsavgiften med 50 kr 

finns med i utskicket. Detta för att kunna finansiera de tänkta träningsgrupperna. Ungdom 

och avgiften för familjer är oförändrad. 

Klubben kommer att hålla kursverksamhet för valp, vardagslydnad och rookie. De andra 

kurserna görs om till träningsgrupper. 



Motion gällande förändring av de centrala kommittéerna där varje lokalklubb utser 

representanter. Se motion. Beslut fattas av styrelsen att motionen ska skickas in till CS 

årsmöte. 

§ 10. Övriga frågor 

Nya hemsidan är igång 

Ett förslag till verksamhetsplanering är utskickat till styrelsen. 

Instruktörsmöte: 2018-02-26 kl 18.30 

Kursinfo: 2018-03-06, kl 19.00 

§ 11. Nästa möte  

Styrelsemöte 2018-02-15 kl. 18.00 

Årsmöte 2018-02-15 kl. 19.00 

§ 12. Tommy förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Sekreterare: Ulrica Dagson 
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Justerare: Susanne Höglund 

 

 

----------------------------------------------- 


