
Protokoll fört vid
Medlemsmöte med Katrineholms BK

Den 17 september 2020
Lenatorp
kl 19:00

Närvarande: se separat lista! 15 medlemmar va närvarande.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Forsman öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.

§ 3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Caroline Lindström.

§ 4. Föregående mötesprotokoll
Medlemsmötet den 21 november 2019. Protokollet lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5. Kassarapport
Pg: 90975,17 kr
Bank: 81439,69 kr
e-spar: 63087,98 kr
Swish: 603,91 kr
Kassa: 1100 kr

§ 6. Skrivelser
a) Ingående. SBK Info nr 6 - nya Normalstadgar för lokalklubb. Sörmlandsdistriktets medlemsinfo 2020 

augusti Bil: 1

§ 7. Rapporter
HUS -  
RUS - 
Utställning - ingen officiell 2022 , inofficiella planeras 2021 och 2022.
Träning – tisdagsträningen är igång, tisdag den 29 september är det tävlingsträning efter skotten 18:15.
Tävling bruks – har kommit igång, spår och sök. Appellspår den 4/10.
Tävling lydnad – dubbeltävling alla klasser den 12/9 och 13/9.
Tävlingsekr - vi gör girobetalningar tillsvidare.
PR/Info – sponsorerna ICA-Maxi, AniCura, Hyreshuset och Studiefrämjandet ska vara med på PM och 
utskick.
Köket - 
Fastighet ute – belysningen klar
Fastighet inne - 
Mentalansvarig -  ny MH-bana planeras. Till nästa styrelsemöte ska det vara bestämt när MH-gruppen ska 
mötas.
Tjänstehund -
Rally – 
Agility – 
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§ 8. Sponsring av AniCura
Medlemmar får 20% rabatt när hunden vaccineras om man visar upp medlemskort i KBK, (utskrivet eller i 
mobilen), profilprodukter som priser, vi förbinder oss att vi visar AniCuras logga i olika sammanhang, och att
ha deras skylt på väggen. AniCura lägger ut bilder på vårt klubbhus, mm.

§ 9.  Hund- och familjedag
Den 27 september på Lenatorp. Se Bil 2.

§ 10. Övriga frågor
- Är det intressant med en tävlingsträning per månad ?
- Nyckelbrickor till ICA-Maxi, 
- Ny logga: kedjan runt hunden i vår klubblogo ska bort, 
- Medlemmars önskemål: föreläsning första hjälpen av veterinär. Förebyggande friskvård för hund. 
Rallylydnadskurs, startkurs, specialsök.
- Målbild för klubben.  Vilka önskemål har medlemmarna?
- Hjälpa till på klubben.

   § 11. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

.......................................................................... .......................................................................... 
Maria Forsman Ami Rooth
Ordförande sekreterare  

.......................................................................... 
Caroline Lindström

             justerare
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