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Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-08-15 Torshälla 
Närvarande: Tommy Holmertz, Susanne Larsson, Marianne Rydenfors och Inga-Lena 
Petterson örn.  
Anmält förhinder: Tomas By och Yvonne Adolfsson 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
§ 127. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 128. Val av justeringsperson. 
Susanne Larsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 129. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes, med tillägg Hundens Vecka under övriga 
frågor. 
 
§ 130. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-06-20 godkändes och läggs till handlingarna. 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 131. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen. 
 
§ 132. Kurser och löpande verksamhet.  
Kursanmälningar har kommit in för specialsök/nosework, vardagslydnad och valpkurs 
mm. En del kursavgifter har kommit in. Torsdagsträningar och söndagspromenader 
rullar på. Nyhetsbrev är ihopsatt av Marianne och utskickat via medlemsregistret.  
 
§ 133. Specialsök röd kong. 
Prov i specialsök avhölls den 16 juli, med totalt 19 avlagda prov i start och järnklass. 
Domare var Yvonne Jagersten och Kicki Samuelsson från Södertälje. Susanne Larsson 
från Eskilstuna-Torshälla bakdömde under dagen. Sussie har även varit i Södertälje och 
bakdömt ett par dagar. 
 

Beslutsärenden 
 
§ 134. AU beslut. 
 
Beslut. Styrelsen fastställde AU beslut angående inställd lydnadstävling. 
 
§ 135. Föreningsteknik 
 
Beslut. Tommy kontaktar alla i styrelsen via mail med förfrågan om intresse finns att 
delta i en dag med föreningsteknik.  
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§ 136. Hyra av skylift. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att hyra skylift till arbetshelgen den 27-28 augusti. Mats får i 
uppdrag att fixa det.  
 
§ 137. Remisser från CLK.  
 
Beslut. Tommy besvarar remisserna. 
 
§ 138. Inköp av plaketter. 
 
Beslut. Sussie får i uppdrag att köpa in plaketter m.m. som behövs för prov och tävling. 

 
Diskussionsärenden 
 
§ 139. Ordningsregler på klubben. 
Nytt förslag tas fram till kommande möte. 
 
§ 140. Funktionärsbrist. 
Styrelsen diskuterade problemet med att få nya funktionärer samt hur vi ska agera för 
att få fler intresserade att hjälpa till.   
 

Övriga frågor 
 
§ 141. Hundens Vecka. 
Gicks igenom vilka aktiviter som var planerade och utlysta via studiefrämjandet. 
 
 
§ 142. Nästa sammanträdesdatum. 
Onsdagen den 29 september kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
§ 143. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________    ___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande   Susanne Larsson 

                

       
 
 


