
 

 
 

Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

Styrelsemötesprotokoll 2019-04-01 

 

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

Hedström 

Anmält förhinder: Margreth Johansson, Therese Hidfalk, Jan-Eric Englund och Susanne 

Höglund 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordningen. 

Godkändes. 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Laila valdes till protokolljusterare. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 

Godkändes.. 

§ 5. Brev och skrivelser. 

Inkomna:  Lydnadstävling 31/3 är inställd eftersom för få anmälda. 

Utgående: Info. om klubben har blivit inskickat till ”Våra Hundar” av Tommy. 

Anmälningslistan av delegater (11 st.) till riksårsmötet 14/4 har blivit inskickat at Tommy.  

§ 6. AU-beslut. 

Inga. 

§ 7. Rapporter. 

a. Öppen träning Spår och Föremålssök – startat upp på söndagar. Öppen träning 

Personsök -  har också startat upp på söndargar. Öppen träning Lydnad – startat upp på 

torsdagar. Rallylydnad kursen har startat på måndagar men ingen öppen träning just nu.  

b. Renovering av klubbstugarn – Köket och toaletten är färdiga. Nästa på listan är lilla 

rummet men inget konkret är planerat just nu.  

c. Kursstarter och anmälningar – Rallylydnad på måndagar, Tävlingslydnad och 

Vardagslydnad på tisdagar samt Valpkurs på torsdagar. Bra uppslutning till kurserna 

fästän vi höjde kursavgifterna. 

d. Arbetsdagar 23 & 30 mars – En hel del blev gjort. Antagligen en till arbetsdag innan 

sommaren.  

e. L0 – 5 st. deltagare tog del av studiefrämjandets kurs.  



 

 
 
§ 8. Ekonomirapport. 

Ulrica rapporterade om ekonomin och den ser bra ut. Håller på och byter bank från Nordea 

till SEB. Det kommer att komma ett nytt bankgiro. Ulrica hade också kollat om avgift för 

företag att ha swish och det kostar 500 kr/år samt 3 kr/transaktion så det är inte aktuellt för 

klubben.  

§ 9. Beslut/Verksamhet. 

a. Ny sekreterare – Det beslutades att samma konstellation står kvar. 

b. Mental heldag 7/4 – 6 st. anmälningar just nu.  

c. Kökspersonal behövs 7/4 och 18/5 – 7/4 så kommer Ammi och Mats att jobba i köket. 

Kökspersonal (2 st.) behövs fortfarande 18/5. 

d. Inköp av fyllnadsmassor till appellplanerna – Mats håller på och kollar upp och har redan 

fått lite sand. Appellplanerna på ovansidan prioteras. 

e. SHK Hundtest 1/6 och 2/6 – Hundtesten 2/6 är redan fullbokad men 1/6 finns fortfarande 

platser.  

§ 10. Övriga frågor 

a. Kursanmälningar och betalningar via Studiefrämjandet – Om alla kursanmälningar går via 

Studiefrämjandet så underlättar det men nackdelen är att pengarna blir låsta hos dom tills 

kurserna är slut.   

b. Hemsidan – Susanne Höglund är webbansvarig och har jobbat med webbsidan. Vissa 

ändringar var föreslagna som tex att Välkommen sidan skulle vara startsidan (istället för 

kalendern). Kalendern bör också uppdateras med kurser så det visar att vi är en aktiv 

klubb.  

§ 11. Nästa möte.  

Måndag den 13 maj 2019 kl 18,00. 

§ 12. Mötet avslutas 

Tommy tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Justerare: Laila Johansson  

 

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