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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-03-28 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Tomas By, Marianne Rydenfors, 
Yvonne Adolfsson och Inga-Lena Petterson örn.  
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 48. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 49. Val av justeringsperson. 
Susanne Larsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 50. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 51. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-02-28 godkändes och läggs till handlingarna. 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 52. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen.  
 
§ 53. Inkomna kursanmälningar. 
Yvonne redovisade inkomna anmälningar till kurser. Vardagslydnad är full, platser finns 
i valp och Rookie. 
 
§ 54. Rapport från instruktörsmöte 1 mars. 
Lågt deltagande vid mötet. Instruktörer till kurser fick vi ihop trots det. 
 
§ 55. Avsägning av styrelseuppdrag. 
Bengt-Olov Fernström och Lisbeth Pettersson avsäger sig sina uppdrag som ledamöter i 
styrelsen.  
 
§ 56. Motion till centrala årsmötet. 
Medlemsvård. Gicks igenom. 
 
§ 57. Mail från Åse GDPR. 
Styrelsen informerades. Riksordförande är också informerad via mail. 
 
§ 58. Nyhetsbrev.  
Utskickat 2022-03-13 via medlemsregistret. 
 
§ 59. Info från Centrala Lydnadskommittéen CLK. 
Revidering lydnadsregler, projekt Lydnadsglädje och allmänlydnadsprov. 
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Utskickat till styrelsen, samt till David och Lisbeth. 
 
§ 60. Studiefrämjandet. 
Instruktörspepp. Vår 2022. Utskickad till styrelsen. Det har även gått ut till våra 
instruktörer via Studiefrämjandet. 
 

Beslutsärenden 
 
§ 61. Inbjudan inspirationsutbildningar för instruktörer. 
Utsänd via mail till styrelsen 2 mars. Nytt datum för sista anmälan för kursen 
tävlingslydnad ska vara 18 maj.  
 
BESLUT: Styrelsen beslutar att skicka Ammie och Yvonne på spårutbildningen. Klubben 
står för anmälningsavgift och milersättning. 
 
§ 62. Arbetsdag. 
 
BESLUT: En arbetsdag genomförs söndagen den 15 maj efter söndagspromenaden. Vi 
bjuder på lättare förtäring till de som deltar på arbetsdagen.  
 
§ 63. Delegater SHKs centrala årsmöte.  
Årsmötet kommer att vara live på Strömsholm + att man som delegat kan vara med på 
länk (Zoom) eller lämna fullmakter till de som deltar fysiskt. 
 
BESLUT: Styrelsen beslutar att fullmakter kan ges till de som deltar fysiskt på mötet.  
 
§ 64. Nosework kurser 
Nosework nybörjare och fortsättning 21-22 maj. Upplägget:  
Lö 10-12 
lunch 
13-15 
 
Sö 10-12 
lunch 
13-15 prov i startklass 
 
Önskemål från Susanne att gå med som instruktörsaspirant under helgen. 
 
BESLUT: Nosework kurser genomförs av externa instruktörer som anlitas från SHK 
Södertälje. Till överenskommen kostnad. Kursavgiften blir 800 kr. per ekipage. Förtäring 
finns att köpa. Eventuell provavgift tillkommer.  
Susanne kan gå med som aspirant om det godkänns av tjänstgörande instruktörer. 
 

 
Diskussionsärenden 
 
§ 65. Externa instruktörer 
Diskussion fördes kring anlitande av externa instruktörer, samt olika kostnader som det 
medför. Positivt att ta in instruktörer utifrån för att utveckla såväl verksamheten som 
våra egna instruktörer.  
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§ 66. Medlemsmöten 
Styrelsen planerar för att genomföra medlemsmöten vår och höst.  
 
§ 67. Kursavgifter 
Kursavgifter diskuterades, hur ligger vi till i förhållande till övriga närliggande klubbar.  
 
§ 68. Funktionärsersättningar 
Milersättningar, arvoden, m.m. Gällande policy utskickad till styrelsen.  
 
§ 69. Boka upp instruktör för kurs i Nosework till hösten. 
Föreslogs att vi följer upp vårens aktiviteter i nosework, för att se vilket intresse som 
finns. 
 

Övriga frågor 
 
§ 70. My Club  
SHKs medlemsregister. 
Tommy informerade lite om medlemsregistret. Mer info med genomgång blir vid nästa 
möte. 
 
§ 71. Studiefrämjandet. 
Redovisning kursverksamhet, mm. 
Tommy informerade om hur redovisningen till Studiefrämjandet går till. Även lite om 
vad som gäller för bidrag därifrån. 
Mer info blir vid nästa möte.  
 
§ 72. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 25 april kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
§ 73. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande 
 
 
___________________________ 
Susanne Larsson 

 


