
 

 
 

Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

Styrelsemötesprotokoll 2019-03-04 

 

Närvarande: Tommy Holmertz, Ulrica Dagson, Laila Johansson, Åsa Forsgren, 

Jan-Eric Englund, Linda Hedström, och Susanne Höglund 

Anmält förhinder: Margreth Johansson och Therese Hidfalk 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordningen. 

Godkändes. 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Susanne valdes till protokolljusterare. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 

Godkändes.. 

§ 5. Brev och skrivelser. 

Inkomna:  VH1 manusstopp är den 11 mars. Tommy kommer att rapportera om nya 

styrelsen, kursstarter etc. Loopia har anmält flytt av domän. 

Utgående: Ändring av behörigheter har anmälts till Nordea. Ulrica ringer och kollar status. 

§ 6. AU-beslut. 

Inga. 

§ 7. Rapporter. 

a. Öppen träning: Öppen träning Lydnad - flyttar från söndagar till torsdagar. Sista 

söndagen är 17/3 och sedan startar det upp torsdagen 21/3. Öppen träning för Spår och 

Föremålssök –lördagar; Öppen träning för Personsök – söndagar.  

b. Renovering av klubbstugarn – Rullar på. Köket och toaletten har blivit målade. 

§ 8. Ekonomirapport. 

Ulrica rapporterade om ekonomin. Hon ska kolla med Nordea också om det är en avgift för 

företag att ha swish. 

§ 9. Beslut/Verksamhet. 

a. Webbmaster- Susanne Höglund är ansvarig. b. Utställningsansvarig – Har ingen för 

tillfället. c. Utställning inofficiell 3/8 – Avvaktar för tillfället. d. Kursinfo – Möte 5/3 i 



 

 
 

klubbstugan. Tommy har skapat ett nytt info blad som ska ges ut. e. Kursstarter- 

Rallylydnad – måndag 18/3 (antagligen); Vardagslydnad & Tävlingslydnad - tisdag 19/3; 

Valpkurs – torsdag 21/3.  f. Tävlingsansvarig – Micke Larsson är ansvarig. Jan-Eric 

Englund hjälper till. g. Lydnadstävling 31/3 – Mats hjälper till i köket Behöver mera hjälp i 

kök samt domare, tävligsledare och tävlingssekreterare. h. Delegater till riksårsmötet i 

Strömsholm 14/4 kl 12 – det är 9 st. anmälda. i. Arbetsdagar – 23/3 kl 10 och 30/3 kl 10. 

j. Mental heldag 7/4 -  Tommy skickar ut en inbjudan till en grundläggande kurs i 

hundbeteende. Kost är 500 kr. k. SHK Hundtest – 29/9 är för uppfödare av Am. Bulldogs. 

Andra datum är 2/6 och 15/10. Platser finns och kost är 350 kr.  

 

§ 10. Övriga frågor 

a. L0 med Marie Brännman, Studiefrmämjandet, är på måndagen den 18/3 kl 18.00 i 

kursstugan. 

b. Kurs i Föreningsteknik erbjuds av Studiefrämjandet. Kursen är den 6 april i Katrineholm. 

Anmälan senast 22 mars till Tommy.  

§ 11. Nästa möte.  

Måndag den 1 april 2019 kl 18,00. 

§ 12. Mötet avslutas 

Tommy tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Justerare: Susanne Höglund  
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Sekreterare: Åsa Forsgren 
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