
 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Eskilstuna

  
Protokoll styrelsemöte 
 

 

Närvarande: Tommy Holmertz, Anki Nyholm, Mikael Larsson samt Åse Rönnblom Gsson
Anmält förhinder: Ulrica Dagsson
Frånvarande Margreth Johansson

 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsa
 
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes efter tillägg under 
  
§ 3. Val av protokolljusterare
Mikael Larsson utsågs att justera protokollet. 
Åse Rönnblom Gsson utsågs att skriva protokoll.
 
§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
Inget tidigare protokoll fanns att tillgå. Paragrafen bordläggs.
         
§ 5. Brev och skrivelser  
Inkomna:   
inga 

Utgående:  
Till SHK CS - Lokalklubbens förslag till "Hantering av resekostnader, kost och logi för 
tjänstgörande SHK-funktionärer 

§ 6. AU- beslut   
inga 

§ 7. Rapporter   
Träningsgrupp Spår - vilar. 
Träningsgrupp Föremålssök 
Träningsgrupp Personsök - vilar men planerar träning 19/1
Öppen träning Rallylydnad - 
Öppen träning lydnad - flera nya intresserade har deltagit.
Fastställandet av SHKs nya utställningsregler
antagits regelvidrigt av CS 2019
tillhanda senast 2,5 veckor före möte samt ska av rikssekreteraren delges 
dagar före möte enligt CS beslut 2018
Förslaget att fastställa de nya utställningsreglerna 
till mötet och regelförslaget inte heller del
följa beslutet om hur frågor ska hanteras infö
och CS möte 1/6 vilket endast ger 12 dagar

 § 8. Ekonomin    
Ekonomin vid årsskiftet i kassan 300 kr, på kontot 52 133,72 kr.
Bokslutet visar på ett underskott 
kommer balansräkningen efter avskrivningar visa på 
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öranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

§ 2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes efter tillägg under Ekonomi, Verksamhet samt Övriga frågor

§ 3. Val av protokolljusterare och Sekreterare 
justera protokollet.  

Åse Rönnblom Gsson utsågs att skriva protokoll. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll.   
Inget tidigare protokoll fanns att tillgå. Paragrafen bordläggs. 

Lokalklubbens förslag till "Hantering av resekostnader, kost och logi för 
funktionärer - i samband med centralt arrangerade evenemang"

 - vilar. 
vilar men planerar träning 19/1.  
 haft träning.  

flera nya intresserade har deltagit.  
utställningsregler diskuterades. Mötet konstaterade att reglerna 

antagits regelvidrigt av CS 2019-01-06 då frågor att ta upp på CS-möte ska vara rikssekreteraren 
tillhanda senast 2,5 veckor före möte samt ska av rikssekreteraren delges CS-

ut 2018 § 33. 
Förslaget att fastställa de nya utställningsreglerna fanns inte med som beslutspunkt på kallelse 
till mötet och regelförslaget inte heller delgetts CS ledamöter inför mötet. Tekniskt omöjligt att 
följa beslutet om hur frågor ska hanteras inför CS möte då remissens svarstid 

1/6 vilket endast ger 12 dagar. 

vid årsskiftet i kassan 300 kr, på kontot 52 133,72 kr. 
visar på ett underskott -4 283,89 kr. Då nya inventarier tillkommit under året 

kommer balansräkningen efter avskrivningar visa på -4 147,89 

 

Tommy Holmertz, Anki Nyholm, Mikael Larsson samt Åse Rönnblom Gsson 

Verksamhet samt Övriga frågor 

Lokalklubbens förslag till "Hantering av resekostnader, kost och logi för 
i samband med centralt arrangerade evenemang"   

Mötet konstaterade att reglerna 
möte ska vara rikssekreteraren 

-ledamöter senast 7 

med som beslutspunkt på kallelse 
Tekniskt omöjligt att 

remissens svarstid var t o m 25/12 

kr. Då nya inventarier tillkommit under året 



2/2 
 

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2019 sänds till styrelsens ledamöter per e-post.  
Övrigt ekonomi - kostnaden för gräsklipparens service uppgår till ca 7800 kr. 
  
§ 9. Verksamhet   
Årsmöteshandlingar - är i princip klara. Revisorn har fått kassabok samt de digitala verifikaten. 
Resterande lämnas 2019-01-16. Förslag om att anta stadgar för LK kommer att läggas fram på 
årsmötet. 
Förtäring årsmötet - beslutades att bjuda på sedvanligt kaffe/the/saft med kaka/bulle. 
Kalender 2019 lokalt & centralt - förslaget till den centrala kalendern som sändes ut till LK 
och som LK godkänt är inte den samma som fastställts av CS och nu ligger på SHKs centrala 
hemsida. Lokalkalender publiceras löpande på LKs hemsida. 
Instruktörsmöte tisdag 22 januari 18:30 hos Ann-Sofi - alla instruktörer samt aspiranter o 
hjälpinstruktörer är kallade. 
Målning kök mm. 25/1-27/1 - som planerat 2018 påbörjas renovering av köket. Alla är 
välkomna att hjälpa till. 
Utställning 2019 - styrelsen avser att undersöka möjligheten att arrangera en utställning 2018-
08-03 alt 04 efter kontakt med funktionärer och framtaget förslag till budget för arrangemanget. 
Utställningsgruppen arbetar vidare med förslaget. 
 
§ 10. Övriga frågor   
Ny toalett - styrelsen undersöker möjligheten att bygga ny toalett som ska vara anpassad så 
funktionshindrade med rullstol ska kunna använda den. Offerter kommer tas in. Styrelsen avser 
också att ansöka om bidrag till byggnationen via fonder o stiftelser. 
Extra årsmöte SHK - Styrelsen avser att, efter kontakt med Sven Knutson hos 
Föreningsexperten, att SHKs revisor ska uppmärksammas på att riksordföranden avgått 2018-
12-16 så denne kan kalla till extra årsmöte för att undvika stadgebrott. 
Nominering valberedningen SHK - Fråga uppkom om vem som kan nominera personer till 
SHKs valberedning och vilka som kan nomineras. Styrelsen konstaterar att alla medlemmar som 
fyllt 18 år kan nomineras till valberedningen. 
Valberedningen har till ordföranden rapporterat om sitt pågående arbete. 
 
§ 11. Nästa möte  
  Årsmötet 5 februari kl. 19:00  - styrelsen samlas kl 18:15.  

 § 12. Mötets avslutande   
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

20190115_______________________________________ 
Åse Rönnblom Gsson 

 

Justeras 

 

_20190116______________________________________________ 20190208_____________________________________ 
Tommy Holmertz     Mikael Larsson 
Ordförande      Justerare   


