
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 1:e maj 2017
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Maria Perzon, Ami Rooth, Kristina Berggren, Elin Hoff, Petra Hedberg, Mikael 
Svensson,  Curt Andersson
Anmält förhinder: Madeleine Sterner.

§ 44. Mötets öppnande
Andreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 45. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Micke.

§ 46. Föregående protokoll
Lästes upp och lades till handlingarna.

§ 47. Kassarapport
PG: 18289,80 kr
Bank: 14448,27 kr
e-spar: 16671,86 kr
Swish: 3700,41 kr
Kassa: 5126 kr

§ 48. Skrivelser inkomna och utgående
Inkommande: Bok om medlemsrekrytering, info-blad från Inki Sjösten. 

              Utgående: fanns inte.

§ 49. Rapporter
RUS – Maria. Utställningen 13 maj, dåligt med anmälningar, försök att avboka en av domarna.
Köket – Maria. Inget speciellt men dålig försäljning. Kronfågel sponsrade maten.
Träning – Curt. Första träningstävlingen imorgon tisdag.
Tävling, bruks – Micke. Elittävlingarna avlöpte bra. Appelltävling 27/5. Derby med Flen den 21/5 vilket
är en söndag.
Tävling, lydnad – Kristina. Första tävlingen med nya reglerna avklarad.
Tävlingssek. - Micke. Inget speciellt.
Mentalansv. – Andreas. Två MH har hållits i helgen.
Fastighet inne – Madeleine. Önskemål från Monica att få måla vägg. Beslöts att det är OK.
Fastighet ute - Madeleine.
Agility – Petra. 
HUS – Ami. Problem med att få instruktörer att ställa upp.
PR/Info – Elin. Håller på med hemsidan, vill ha fler bilder med arbetande hundar.
Tjänstehund – Andreas. 

§ 50. Våra styrelseroller och ansvar
Läsa våra mejlboxar oftare, gäller även instruktörer m fl. Rallymejlen ska vidarebefordras till 
styrelsemejlen. Andreas fixar detta.

§ 51. Brev inkommit från medlem.
Styrelsen gick igenom inkommet brev och vidtog lämplig åtgärd.

§ 52. Möte med medlem angående medlemsförslag
Vi gör ett nytt försök med att hitta ett datum. 



§ 53. Möte med Flen
Svårt att hitta ett fungerande datum. Maria tar tag i det. Prioritera avslut av den gemensamma 
utställningen som måste avslutas ekonomiskt.

§ 54. Betalda instruktörer
Vi provar, går ut från Tyresö-modellen. HUS-bör vara med i framtagandet, Ami och Kristina från 
styrelsen. 

§ 55. Hur ska vi bli mer effektiva
Se ovan!

§ 56. Aktivitetslista/Att göra listan
Värmepumpen återstår.
Dörren kanske måste bytas. Problem med låskolven. Micke jobbar vidare.

§ 57. Övriga frågor.
Agilty vill flytta upp till övre planen. Återkopplar till agilityn, Terese och Malin, testa utfyllnad på 
nuvarande plan. De får gärna vara dragande och kontakta Robert för att utreda förutsättningarna av 
att fylla upp och jämna till nuvarande område. 

§ 58. Nästa möte.
             Den 12 juni, kl 18:30.

§ 59. Mötets avslutande.
Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

................................................................ ................................................................
Andreas Peterzén Ami Rooth
ordförande sekreterare

................................................................
Mikael Svensson
justerare


