
Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

 

Styrelsemötesprotokoll 2018-04-26 

 

Närvarande: Anki Nyholm, Tommy Holmertz, Åse Rönnblom G-sson,                                    

Ulrica Dagson, Micke Larsson 

Frånvarande: Marie-Louise Arnell, Susanne Höglund, Margret Johansson 

 

§ 1. Mötets öppnande. Tommy förklarade mötet öppnat. 

§ 2.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes. 

§ 3.Val av protokolljusterare och sekreterare. Anki valdes att justera och Ulrica till 

sekreterare. 

§ 4.Godkännande av föregående protokoll. Protokollet godkännes av samtliga 

§ 5. Brev och skrivelser 

Inkomna: Bill har frånsagt sitt uppdrag i styrelsen. 

Från CTK har det inkommit de nya lydnadsreglerna. Medför ökat ansvar på lokalklubbarna i 

samband med lydnadstävlingarna. Annars inga större förändringar i de olika klasserna. De 

nya reglerna börjar gälla från 2018-09-01. 

Våra hundar har en ny redaktör. Mail har skickats att de efterlyser material för publicering 

Från UK: MG Event ska enligt en upphandling ta emot samtliga anmälningar till alla 

lokalklubbars utställningar. Samtliga rosetter ska enligt avtalet även inhandlas hos denna 

leverantör. Våran sektion har redan inhandlat rosetter till vår egen utställning 2018. Åse har 

även budgeterat dessa. Åse meddelar att hon mailat UK gällande vår utställning. Vi inväntar 

svar från UK. 

Utgående: inget för närvarande 

§ 6. AU – beslut. Inga. 

§ 7. Rapporter 

Spår är igång med 9 hundar föremålssök i samband med spårträningen, personsök 7 

hundar, Ulrica och Sussie har fått förfrågan om ett samarbete med sökgruppen i Västerås, 

Lennart.  

Hundtest: Tommy kommer att åka ner till Jönköping för hundtest av signal och 

servicehundar. En anmäld till den 2018-06-09 och tre stycken anmälda till den 2018-09-13. 

Båda avlöper i Torshälla. 

LTK meddelar att en träningstävling inbokad till den 2018-05-14 kl.18.30. Anmälan sker på 

blocket i klubbstugan eller via FB. Pris 40 kr/ekipage. 

LUK Allt klart inför utställningen hos oss. Domare Marianne Brunnström har tackat nej. 

Yvonne Jagersten har tackat ja. Gun Andersson och Åse dömer också utställningen. 



Ledarhundar: kommer ev att hålla till i Västerås. Punkten kommer att läggas vilande ett tag. 

Rallylydnad: Lugnt 

§ 8. Ekonomi 

Caféet går bra och Ami sköter inhandlingen. 

Nya larmet funkar enligt Tommy och Åse. 

Nyteckning av elavtal med Eon. Åse meddelar att vi kommer att köra på samma 

avtalsupplägg som tidigare och vi lägger det på 3 år. 

Saldot på kontot per den 2018-04-26 uppgår till 57 424,31 sek. 

§ 9. Verksamhet 

Instruktörsmöte: 2018-05-24 kl 18.30 

Kursavslutning vardagslydnad 2018-05-15 och för rookie gäller 2018-05-21. Valp? 

Städdag: 2018-05-13 kl 10.00. Soptunnorna måste köras ner måndagar jämn vecka. 

Renovering av klubbstugan: Kostnad för färg ca 3 000 kr för målning av väggar. Diskussion 

angående iordningställande av planen på baksidan mot vägen. En kursdeltagare skulle kolla 

upp om vi kunde låna maskiner för detta ändamål. Eventuellt vid behöv köpa in 

stängselstolpar för att sätta upp stängsel mot vägen. Styrelsen säger ja till detta projekt. 

§ 10. Övriga frågor 

Prova på ”Rallymixen” som skulle vara här på klubben är inställd. 

§ 11. Nästa möte  

Styrelsemöte 2018-05-30 kl. 18.00 

§ 12. Tommy förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Sekreterare: Ulrica Dagson 

 

 

-----------------------------------------------  -------------------------------------------- 

 

 

Justerare: Anki Nyholm 

 

 

----------------------------------------------- 


