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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-05-23 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Tomas By, Marianne Rydenfors, 
Yvonne Adolfsson och Inga-Lena Petterson örn.  
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 93. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 94. Val av justeringsperson. 
Susanne Larsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 95. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes.  
 
§ 96. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-04-25 godkändes och läggs till handlingarna. 
 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 97. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen.  
 
§ 98. Arbetsdagen den 15 maj. 
På arbetsdagen deltog ca: 15 medlemmar, städning av klubbstugan gjordes under dagen. 
Krattning och borttagning av löv och kvistar på aktivitetsbanan. Rensning och 
borttagning av ris på klubbområdet och efter vägen i allén. Deltagarna bjöds på fika och 
hamburgare under dagen. 
STYRELSEN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA SOM DELTOG. 
 
§ 99. Hundens vecka (Studiefrämjandet). 
Sussie rapporterade från zoommöte med studiefrämjandet. 
Hundens vecka kommer hållas vecka 37, den 12-18 september. 
 
§ 100. Instruktörsmötet den 17 maj. 
Vid instruktörsmötet deltog 13 stycken. Det informerades om vårt medlemssystem. Det 
påtalades även att alla medlemsregistreringar och betalningar ska ske via centrala 
hemsidan. Det kommer att kallas till instruktörsmöte i augusti före kursstarterna. 
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§ 101. Kursverksamheten.  
Kursavslutningen den 10 maj var mycket uppskattad av deltagarna. Det sedvanliga 
hundrallyt genomfördes. Önskemål om kursbevis i samtliga kurser finns. 
 
 
Noseworkhelgen den 21-22 maj var mycket uppskattad av deltagarna. Framför allt 
framhölls att det var väldigt kunniga och noggranna instruktörer. Så vi vill rikta ett stort 
tack till Kicki Samuelsson och Yvonne Jagersten från Södertälje lokalklubb som höll i det 
hela. Helgen avslutades med prov i START och JÄRNKLASS. 
Ett grattis till Susanne Larsson som blev godkänd domare för START och Järnklass i 
Nosework. Ett grattis även till de som klarade sina prov under helgen.  
 
 
Tisdagen den 24 maj startar vi upp MIXkurser för valp, vardags och tävlingslydnad på 4 
tillfällen. Instruktörer blir Ann-Sofi Johansson, Tommy Holmertz, Yvonne Adolfsson och 
Ammie Olsen. Det är hittills 10 hundar anmälda.  
 
Det planeras för spår och sökkurser. Det måste ordnas med marker, samt frigöra 
instruktörer.   
 
 

Beslutsärenden 
 
§ 102. AU Beslut. 
 
Beslut. AU beslutet från den 1 maj att ställa in vår lydnadstävling den 7 maj, fastställs av 
styrelsen.  
 
§ 103. Utbyte av låssystem. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att nytt låssystem ska inskaffas. 
 
§ 104. Föreläsningskvällar. 
 
Beslut. Föreläsning personspår torsdagen den 2 juni kl. 18:00 i klubbstugan. 
Föreläsning personsök och föremålssök torsdagen den 16 juni kl. 18:00 i klubbstugan. 
Ansvarig och föreläsare Tommy Holmertz. 

 
 
Diskussionsärenden 
 
§ 105. Hundens vecka. 
Aktiviteter för hundens vecka diskuterades. Förslag som kom upp var tipspromenad på 
söndagen, någon form av prova på aktiviteter. Frågan lyfts även på kommande 
medlemsmöte för att få förslag.  
Måndagen den 7 september är klubbområdet avstängt för SoS L-test. 
Lördagen den 17 september är det SHK Hundtest så där kan vi tillåta att publik kommer 
och tittar. 
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§ 106. Dagordning inför medlemsmötet. 
Dagordning inför medlemsmötet diskuterades.  
Föreslogs att vi bjuder på fika kaffe/the och gobit. 
 

Övriga frågor 
 
 
 
§ 107. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 20 juni kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
 
§ 108. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande 
 
 
___________________________ 
Susanne Larsson 

 


