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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-06-20 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Tomas By, Marianne Rydenfors, 
Yvonne Adolfsson och Inga-Lena Petterson örn.  
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 109. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 110. Val av justeringsperson. 
Yvonne Adolfsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 111. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes, med tillägg studiefrämjandet under övriga 
frågor. 
 
§ 112. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-05-23 godkändes och läggs till handlingarna. 
 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 113. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen. 
Inköp däck och slang till gräsklipparen och skottkärran. 
Avgifter betalda till draghundsportförbundet för 2021 och 2022. 
Mindre justeringar i kontoplanen. 
 
§ 114. Medlemsmötet. 
Medlemsmötet blev inställt på grund av dåligt intresse. 
 
§ 115. Tidningen Våra Hundar. 
Informerades om att ny redaktör tillsatts, Sussie bjuds in till redaktionsgruppen på 
facebook av Tommy. 
 
§ 116. Kurser och löpande verksamhet. 
Mixkursen har haft avslutning, fungerade bra med blandning av hundar på olika nivåer. 
Nosework har haft en träningskväll, fler kommer att anordnas. 
Torsdagsträningarna lågt deltagarantal just nu. 
Söndagspromenaderna rullar på. 
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§ 117. APK nya domare. 
Vi har fått en ny domare i nosprov (nosework) Susanne Larsson är godkänd att döma 
START och JÄRNKLASS. 
Åse godkänd att döma föremålssök BRONS och SILVERKLASS. 
APK efterfrågar intresserade medlemmar att utbilda sig till domare i spår, nosprov och 
specialsök. Lokalklubben Eskilstuna-Torshälla behöver domare i samtliga discipliner. 
 
 

Beslutsärenden 
 
§ 118. Kursstart höst -22 
 
Beslut. Höstens kurser startar tisdagen den 23 augusti kl. 18:00  
 
§ 119. Instruktörsmöte. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att kalla till instruktörsmöte tisdagen den 16 augusti 
 kl. 18:30. Tommy kallar till mötet.  
 
§ 120. Arbetshelg. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att kalla medlemmarna till en arbetshelg 27 & 28 augusti. 
Belysningar på planer behöver fixas samt en del städjobb mm. 
Tider lördag den 27 start 10:00 söndag den 28 efter hundpromenaden. Vi bjuder de som 
jobbar på lättare förtäring och fika. 
Kallelse sker via hemsidan, facebook mm. 

 
 
Diskussionsärenden 
 
§ 121. Höstens kurser. 
Diskuterades vilka kurser vi kan ha under hösten. Förslag valp, vardagslydnad, 
grundlydnad, föremålssök mm.  
Tillgången på instruktörer avgör hur mycket vi orkar med. 
 
§ 122. Hundens Vecka 
Förslag på aktiviteter öppet hus på torsdagskvällen, tipspromenad på söndagen. Publik 
välkommen på lördagen att se vårt hundtest. 
Måndagen den 12 september klubbområdet avstängt för SoS L-test. 
 
§ 123. Ordningsregler på klubben. 
Förslag tas fram för beslut till augustimötet. 
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Övriga frågor 
 
§ 124. Studiefrämjandet. 
Inbjudan till GCU har inkommit. 
 
 
§ 125. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 15 augusti kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
 
§ 126. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande 
 
 
___________________________ 
Yvonne Adolfsson 

 


