
Svenska hundklubben Eskilstuna – Torshälla lokalklubb 

 

Styrelsemötesprotokoll 2018-05-30 

 

Närvarande: Anki Nyholm, Tommy Holmertz, Susanne Höglund, Ulrica Dagson, 

Micke Larsson 

Frånvarande: Marie-Louise Arnell, Åse Rönnblom G-sson, Margret Johansson 

 

§ 1. Mötets öppnande. Tommy förklarade mötet öppnat. 

§ 2.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkännes. 

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

sekreterare. 

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

§ 5. Brev och skrivelser 

Inkomna: Svar från CS ang vår utställning. Vi har inte fått svar på någon av våra frågor bla. 

prislista, vilket gör att vi inte kan beräkna några kostnader för utställningen. 

Utgående: Ny skrivelse till CS. Se under punkt 9 Verksamhet. 

§ 6. AU – beslut. Inga. 

§ 7. Rapporter 

Spår och föremålssök kommer att fortgå under hela sommaren. Personsök avslutat men 

kommer att kalla till några träffar för de som vill avlägga prov i juni.  

Hundtest:  2018-06-09 är inställt pga endast en anmäld. Tillfället i höst kvarstår då det är tre 

stycken anmälda till den 2018-09-13. 

LTK: Träningstävlingen den 2018-05-14 hade två tävlande ekipage. Annars är det lugnt. 

LUK: Lugnt 

Rallylydnad: Träning på måndagar 

§ 8. Ekonomi 

Caféet går bra + 1500 kr mot budgeterat. 

Anläggning/underhåll, där håller vi oss inom ramen 

Merkostnad för larmet kommer mot budgeterat 500 kr nog att hamna på ca 1 100 kr. 

Vi ligger just nu på ett underskott på ca 5 500 kr men detta kommer troligtvis att vända under 

hösten. 

Saldot på kontot per den 2018-05-30 uppgår till 51 100 sek. 

 



§ 9. Verksamhet 

Renovering av klubbstugan: Kommer att ske under juni. Ammi är sammankallande för den 

aktiviteten. Tommy och Mats kommer att plocka ner elementen och övriga föremål som sitter 

på väggarna under den kommande veckan. 

Lydnadstävlingen den 2018-06-07 har fått in 5 st anmälningar. Vi satsar på att det ska finnas 

korv med bröd som förtäring vid detta tillfälle. 

Utställningen den 2018-07-08 beslutas vid mötet att den ska ställas in. Punkten är 

omedelbart justerad. 

§ 10. Övriga frågor 

§ 11. Nästa möte  

Styrelsemöte 2018-07-05 kl. 18.00 

§ 12. Tommy förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande: Tommy Holmertz  Sekreterare: Ulrica Dagson 

 

 

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

 

 

Justerare: Susanne Höglund 

 

 

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


