
Svenska Hundklubben Eskilstuna-Torshälla lokalklubb org.nr. 818001-2596 

Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-09-28 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Marianne Rydenfors, Inga-Lena Petterson Örn, Tomas By och 
Yvonne Adolfsson 
 
Anmält förhinder: Susanne Larsson 
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
 
§ 144. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 145. Val av justeringsperson. 
Yvonne Adolfsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 146. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 147. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-08-15 godkändes och läggs till handlingarna. 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 148. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen. 
 
§ 149. Kurser och löpande verksamhet.  
Vardagslydnad och specialsök avslutade. Personsök ett tillfälle kvar. Arbetshelgen blev 
en dag. Hundens vecka innehöll SHK Hundtest, uppvisning av specialsök och nosprov 
samt söndagspromenad och tipspromenad. Kvartalsrapport inskickad till CS. Prov i 
specialsök blir den 1 oktober. 
 
§ 150. Remisser från CLK. 
Remisser besvarade 16 augusti 2022. 
 
§ 151. Inbjudan till vårt SHK 2028. 
Gicks igenom, ska tas upp på funktionärsmötet den 4 oktober. 
 

Beslutsärenden 
 
§ 152. AU beslut. 
 
Beslut. Styrelsen fastställde AU beslut angående inställd lydnadstävling. 
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§ 153. Ordningsregler på klubben 
 
Beslut. Förslaget fastställdes. 
 
 
§ 154. Instruktörs/funktionärsmöte. 
 
Beslut. Styrelsen beslutar att mötet hålls tisdagen den 4 oktober kl. 18:30 i klubbstugan. 
Tommy skickar ut kallelse snarast. 
 
 
§ 155. Årsmöte 2023.  
 
Beslut. Årsmötet blir söndagen den 12 mars kl. 11:15 i klubbstugan efter 
söndagspromenaden. 
 

 
Diskussionsärenden 
 
§ 156. Budgetplanering. 
Budget planering inför kommande år påbörjades. 
 
 
§ 157. Instruktörsutbildning. 
Fler instruktörer behöver utbildas, vi undersöker om intresserade finns. Utbildning kan 
då bli under vinterhalvåret, för valp och vardagslydnad.  
 
 
§ 158. Lokala medlemsavgifter. 
Våra lokala medlemsavgifter diskuterades på grund av ökade omkostnader. 
 
 
§ 159. Policy för ersättning till instruktörer och funktionärer. 
Policyn gicks igenom. Samt diskuterades kontrakt för funktionärer som får utbildning 
betald av klubben. 
 

Övriga frågor 
 
§ 160. Kursverksamhet vår/vinter 22-23 
Planering för följande kurser pågår, tävlingslydnad, personsök och 
specialsök/nosework. 
 
 
§ 161. Dörrlås 
Nytt dörrlås kommer att installeras på klubbstugan. 
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§ 162. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 21 november kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
 
 
§ 163. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________    ___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande   Yvonne Adolfsson 

                

       
 
 


