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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-02-28 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Tomas By, Marianne Rydenfors och 
Yvonne Adolfsson 
Revisorsuppleant: Ulla-Greta Ericsson 
Anmält förhinder: Inga-Lena Petterson örn  
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 28. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 29. Val av justeringsperson. 
Yvonne Adolfson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 30. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 31. Föregående protokoll. 
Konstituerande protokoll 2022-02-13 godkändes och läggs till handlingarna. 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 32. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultat och balansräkning samt budget för 2022 gicks igenom. 
 
§ 33. Rapporter från verksamhetsgrupper. 
Hundrally: Vi som var där med hund fick både prova på att gå banan med SHKs skyltar och 

skriva protokoll. Lisbeth, David och Ebba var de enda som var "utifrån", alla andra var från 

Uppsala. Det här var bara en test, då inget är klart. Skyltarna är inte helt klara ännu, regler är 

inte heller klara och det finns inget underlag ännu för att ha några kurser. Så Agneta & Co 

kommer att fortsätta sitt arbete och det verkar som att det kommer ut en inbjudan senare 

om ett nytt test.  

 
§ 34. Aktiviteter inlagda i kalendern på hemsidan. 
 SHK hundtest uppdatering funktionärer 23/4. SHK Hundtest 30/4, 11/6, 20/8 och 
17/9. SoS L-test 28/3. Lydnadstävlingar 7/5, 30/6 kväll, 20/8 och 24/9  
 Centrala årsmötet 24/4 kl. 13:00  plats Eskilstuna-Torshälla lokalklubb.  
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Beslutsärenden 
 
§ 35. Utse verksamhetsansvariga tillsvidare. 
 
BESLUT: Enligt följande lista nedan. 
 
Anmälningsmottagare kurser: Yvonne Adolfson 
Prov/tävling: Tommy Holmertz 
Instruktörsansvarig: Vakant 
Inköp kök: Anne-Marie Olsen 
Kökspersonal: Mats Gustavsson 
Spår: Vakant 
Sök: Vakant 
Nosework: Tomas By och Ann-Britt Svensson 
Hundrally (Lydnadsglädje): Lisbeth Pettersson och David Wetterlind 
Sociala medier: Susanne Larsson 
Webbmaster: Susanne Larsson 
Utbildning: Tommy Holmertz 
Område och fastighet: Tommy Holmertz och Mats Gustavsson 
Draghund: David Wetterlind 
GDPR: Inga-Lena Pettersson Örn 
Utställning: Vakant 
Studiefrämjandet: Tommy Holmertz 
 
 
§ 36. § 10. Punkt 6 protokoll 2021-11-01finns beslut att kaffe/the el. dricka ska 
ingå i kursavgift.  
 
BESLUT: Beslutet upphävs. På grund av att konsekvensanalys saknas. 
  
§ 37. Protokoll på centrala hemsidan.  
 
BESLUT: Protokoll ska läggas ut på centrala hemsidan. 
 
§ 38. Ansvariga för söndagspromenader. 
 
BESLUT: Styrelsen ansvarar gemensamt för söndagspromenaderna. 
 
 
§ 39. Avsägning av verksamhetsansvar. 
 
BESLUT: Åse avhändas härmed följande uppdrag på egen begäran. Lokala 
utställningsgruppen, lokala tävlingskommittén, mottagare av kursanmälningar och lokal 
anmälningsmottagare för centrala anmälningar till tävlingar o prov. 
Studiefrämjandet behörighet att lägga in cirklar.  
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Diskussionsärenden 
 
§ 40. Delegater SHKs centrala årsmöte.  
Informerades om delegater till centrala årsmötet. 
 
§ 41. Nyhetsbrev till medlemmarna. 
Ett mycket positivt samtal kring nyhetsbrev till medlemmarna, som vi fortsätter att 
planera för.  
 
§ 42. Arbetsdagar. 
Arbetsdagar planeras det för under april och maj månad.  
 
§ 43. Hantering av skrivelser till styrelser och kommittéer.  
Diskuterades hur skrivelser ska hanteras samt vad som är en skrivelse. 
 
§ 44. Kökspersonal till redan planerade aktiviteter. 
Kökspersonal tillsätts löpande, via kontakt med Mats och styrelsen. 
 
§ 45. Hemsidan upplägg kurser och anmälningsformulär. 
Förslag till hur upplägg för kurser och anmälningsformulär ska se ut diskuterades.   
 
§ 46. Nästa sammanträdesdatum. 
Nästa möte blir måndagen den 28 mars kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
§ 47. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 

Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________ 

Tommy Holmertz, ordförande 
 
 
___________________________ 

Yvonne Adolfsson 

 


