
 

 
 
 
 

Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

 

Styrelsemötesprotokoll 2018-08-29 

 

Närvarande: 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 och sekreterare. Micke valdes att justera och Ulrica till 

sekreterare. 

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

§ 5. Brev och skrivelser 

Inkomna: Inget inkommit. 

Utgående: Inget utgående. 

§ 6. AU – beslut. Inga. 

§ 7. Rapporter 

Spår och föremålssök: Är igång, Ami och Bengt-Åke är instruktörer här. 

Valp: Startar på måndag den 3/9. Sju stycken anmälda. Instruktörer Sara och Margret 

Personsök: Första träff lördagen den 8/9 kl 9.00 i Kjula. Ulrica och Sussie tar hand om 

skogsgänget. 

Vardagslydnad: Startar tisdagen den 4/9 kl 18.30. Många anmälda till kursen, 17 stycken. 

Ann-Sofie och Tommy tar hand om den här gruppen. 

Tävlingslydnad: Startar även den tisdagen den 4/9 kl 18.30, 9 stycken anmälda. Micke och 

Ammi är instruktörer. 

Öppenträning rallylydnad och vanlig lydnad på torsdagar kl 18.00. 

Hundtest:  Den 2018-09-16 är fulltecknad. Fem hundar anmälda ev. en ledig plats. 

LTK: Lydnadstävling i Torshälla den 14/10. 

LUK: Lugnt. Utställning nästa år kommer upp för diskussion. Beslut om detta måste fattas. 



 

 
 
 
 
 

§ 8. Ekonomi 

Tommy rapporterar att för perioden så ligger vi på ca – 6 490 kr mot budget. Vi har haft 

investeringar som påverkat resultatet. 

Banksaldo:50 176 kr 

Åse köper in apporter. Delvis till försäljning åt våra medlemmar och några som kan användas 

vid våra kurstillfällen. 

Ulrica köper in 2 stycken kompostgaller och filtar till personsöksgruppen. 

Klubben kommer att avyttra sina agilityhinder. Foton tas på dessa för att sedan lägga ut 

dessa till försäljning. 

§ 9. Verksamhet 

Styrelseutbildning i Eskilstuna den 23/9. Marie-Louise tar hand om köket. 

Mats tar hand om köket under kurskvällarna. Ami handlar till köket på uppdrag av Mats. 

Swish fungerar mycket bra som betalmedel i köket. 

Den 22/9 kommer riksordförande Agneta Gilstig Forsell och Annica Ahlberg-Valdna på besök 

till klubben. De vill träffa styrelsen och medlemmarna. Se inbjudan. 

Lite fix kvar på stugan. Kök, konferensrum, belysning ute på planerna. Vi är också i behov av 

en begagnad kyl i fullhöjd. 

GDPR: Åse presenterade ett förslag på dokument gällande GDPR. Förslaget antogs på 

mötet med föreslagna ändringar. 

Instruktörsmöte: Vid behov annars efter kursavslutningen. 

Träningstävling: Är planerad till den 25/9 kl 18.30. Samling kl 18.00. 

Städdagarna på klubben: Ansvariga 2/9 Tommy, 15/9 Micke, 30/9 Åse och 13/10 respektive 

28/10 Tommy. 

Frågan om västar har uppkommit bland våra medlemmar. Vi erbjuder väst med tryck för 400 

kr mot förskottsbetalning. Åse lägger ut det på fb sidan. 

§ 10. Övriga frågor 

Vi behöver nya funktionärer, instruktörer, domare och tävlingsledare. 

§ 11. Nästa möte  

Styrelsemöte 2018-09-19 kl. 18.00 

§ 12. Tommy förklarade mötet avslutat. 

 



 

 
 
 
 
 

Ordförande: Tommy Holmertz  Sekreterare: Ulrica Dagson 
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Justerare: Mikael Larsson 

 

 

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


