
 

 
 

Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

Styrelsemötesprotokoll 2019-05-13 

 

Närvarande: Tommy Holmertz, Ulrica Dagson, Laila Johansson, Jan-Eric Englund, Susanne 

Höglund och Linda Hedström 

Anmält förhinder: Margreth Johansson, Therese Hidfalk och Åsa Forsgren 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordningen. 

Godkändes. 

§ 3. Val av protokolljusterare och sekreterare 

Jan-Eric valdes till protokolljusterare. Susanne som sekreterare 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 

Godkändes 

§ 5. Brev och skrivelser. 

Inkomna: Svar skrivelse till CS.   

Utgående: Skrivelse till CS.  

§ 6. AU-beslut. 

 Inköp av trimbord godkändes.  

§ 7. Rapporter. 

a. Öppen träning: Spår pågår, Lugnt med föremålssök, Personsöksprov med ett järn och ett 

brons som blev godkända, Rallylydnad körs på måndagar, fortsatt öppen träning på 

torsdagar.  

b. Mentaldagen den 7/4 blev bra intesse  

c. Järn togs av Annica/Boris och Brons av Bill/Luzzy 

d. Planerad BASutbilding flyttad ev. till Uppsala eller Södertälje  

§ 8. Ekonomirapport. 

Ulrica rapporterade om ekonomin och den ser bra ut. Bytt till SEB.  Nytt bankgiro finns på 

hemsidan.  

§ 9. Beslut/Verksamhet. 

a. Förslag om enskild träning. Beslutades att gå vidare med. 



 

 
 
b. Kursavslutning har genomförts vecka 20-21 

c. Kvälls lydnadstävling den 23/5. Mats är tillfrågad att stå i köket 

d. Ulrica och Susanne skickar in ett dokument till XL-Hjälpen gällande handikapptoaletten 

e. Bengt-Åke och Ammi kommer ha spårkursen 
f. Föreläsnings intressse av Maria Brandel togs upp 

g. Ammi ska ha en lydnadskurs (Teambuilding 4 tillfällen ) 

§ 10. Övriga frågor 

a. Info om central hemida 

b. Jaktlaget kommer från och med den 20/8 och jagar vildsvin 
c. Gällande Mål & Vision 2022 så pågår det  

d. Ingen utställning/drive-in 2019  
e. Instruktörsmöte om vårens fortsättning. Kallelse skickas ut till alla till den 29/5 kl. 18 

§ 11. Nästa möte.  

Måndag den 17 juni 2019 kl. 18,00 

§ 12. Mötet avslutas 

Tommy tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Justerare: Jan-Eric Englund 
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Sekreterare: Susanne Höglund 

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


