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

Eskilstuna-Torshälla Protokoll 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Eskilstuna-Torshälla lokalklubb Svenska Hundklubben 
2022-11-21 Torshälla 
 
Närvarande: Tommy Holmertz, Marianne Rydenfors, Susanne Larsson, Tomas By och Yvonne 
Adolfsson 
 
Anmält förhinder: Inga-Lena Pettersson Örn 
 
Vid protokollet: Tommy Holmertz 
 
 
§ 164. Sammanträdet öppnas. 
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 165. Val av justeringsperson. 
Susanne Larsson valdes att justera protokollet jämte ordförande. 
 
§ 166. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 167. Föregående protokoll. 
 Protokoll 2022-09-28 godkändes och läggs till handlingarna. 
 

Rapporter/ inkomna skrivelser 
 
§ 168. Ekonomisk rapport.  
Genomgång av resultaträkningen.  
 
§ 169. Kurser och löpande verksamhet.  
Alla kurser avslutade. Prov i specialsök har genomförts. Nya lås är igång styrelsen har 
samtliga koder. UK har bokat klubbstugan för utbildning den 4/12 kl. 12:00-16:00 de 
önskar kaffe och matig macka kl. 14:00. 
 
§ 170. Instruktörs/funktionärsmöte. 
Rapporterades från mötet, sex stycken var närvarande. 
 
§ 171. Central funktionärsdag 19/11. 
Dagen hölls på Eskilstuna-Torshälla lokalklubb vi hade med tre stycken deltagare som 
även representerade varsin central kommitté. Tommy informerade lite om dagens 
innehåll. 
 
§172. UK ändringsförslag utställningsregler. 
Har delgivits styrelsen, inga kommentarer. 
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Beslutsärenden 
 
§ 173. Kontrakt gällande åtagande efter genomgången utbildning. 
 
Beslut. Styrelsen godkände förslaget med en liten förändring i dokumentet. 
 
 
§ 174. Instruktörsutbildning. 
  
Beslut. Utbildningen genomförs enligt föreslaget schema.  
 
 
§ 175. Lydnadstävlingar 2023. 
 
Beslut. Styrelsen föreslår följande datum till CLK, lördag 13 maj och lördag 23 
september. Tommy meddelar CLK. 
 
§ 176. Ansvariga för söndagspromenader. 
 
Beslut. 27/11  Tomas, 4/12 Yvonne, 11/12 vakant och 18/12 Tommy. 
 

 
Diskussionsärenden 
 
§ 177. Budgetplanering. 
Budget planering inför kommande år. Utfallet för 2021 och 2022 jämfördes mot lagd 
budget för 2022.  
 
 
§ 178. Policy för ersättning till funktionärer. 
Förslag till policy genomgicks och ska bearbetas vidare på. 
 
 
§ 179. Hemsidan 
Hemsidans utformning och innehåll diskuterades. Informerades om att en central 
webbgrupp ska tillsättas. Susanne och Yvonne är intresserade att delta i det projektet, 
Susanne kontaktar Jonas via mail. 
 
§ 180. Köket prissättning. 
Priserna i köket diskuterades, förslag att höja priset på toast och korv med bröd från 15 
kronor till 20 kronor. Priset på kaffe vill styrelsen lämna oförändrat än så länge.  
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Övriga frågor 
 
§ 181. Adventsfika 
Söndagen den 27/11 bjuder vi på adventsfika efter promenaden. 
 
 
§ 182. Kursbevis. 
Förslag på kursbevis som kan användas förevisades. 
 
§ 183. Info till Våra Hundar 
Meddela årsmötesdatum till redaktionen, ansvarig Tommy. Togs upp att vi alla hjälps åt 
att lämna info till tidningen. 
 
 
§ 184. Nästa sammanträdesdatum. 
Måndagen den 9 januari 2023 kl. 18:00 i klubbstugan. 
 
 
§ 185. Sammanträdet avslutas.   
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
___________________________ 
Tommy Holmertz 
 
Justeras: 
 
___________________________    ___________________________ 
Tommy Holmertz, ordförande   Susanne Larsson 

                

       
 
 


