
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 17:e september 2017
Lenatorpet

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

§ 83. Mötets öppnande
              Micke öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 84. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina.

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

§ 86. Kassarapport
              Hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§ 87. Skrivelser inkomna och utgående
              SBK-info. Gratis logotyp med eget tillägg genom SBK-riks. Vi beslöt att inte skaffa den nya logotypen.
              Bokföringsprogram. Kristina och Maria kollar upp till nästa möte.          

§ 88. Rapporter
RUS – Maria. Ytterligare ett tält inköpt. Annars inget speciellt.
Köket – Maria. En smörgåsgrill är inköpt.
Träning – Curt. Rullar på. Kicki vill ha hjälp med skjutningen.
Tävling, bruks – Micke. Tävlingar 16 sept. Sök och högre spår. 17 sept. Lägre spår och rapport. En 
appelltävling återstår den 30/9. Den 21 okt. blir det KM. Justeringar behövs i KM-reglerna.
Tävling, lydnad – Kristina. Lydnadstävling har hållits den 3 september.
Tävlingssek. - Micke. Ansökan om nästa års tävlingar är inskickad. Ungefär samma datum som i år.
Fastighet inne – Madeleine. 
Fastighet ute - Madeleine. Micke talar med fastighetssektorn om hjälp att få bort nedfallna träd.
Agility – Petra. 
HUS – Ami. 
PR/Info – Elin.
Mentalansv. – Andreas.
Tjänstehund – Andreas.

§ 89. Förslag på instruktörskontrakt från Göran Svarén
Andreas sammankallar ett möte med Ami, Kristina, Göran och Andreas. Ami presenterar sitt 
ändringsförslag av kontraktet, som antogs av styrelsen, för Studiefrämjandet  för att höra deras åsikt.

§ 90. Petra Hedberg
Petra har anmält att hon lämnar styrelsen.

§ 91. Arbetsdelegering
Hänskjuts till nästa möte.

§ 92. Aktivitetslista/Att göra listan
              Micke pratar med Benny om hjälp att få bort nedfallna träd. 
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              Ljudanläggning Andreas. 
              Dörren.             

Värmepumpen. Maria kollar upp med sin kontakt.
              
§ 93. Övriga frågor.

Styrelsemötet den 5/9 ställdes in. Medlemsmötet i september ställdes in men tiden är för kort för ett 
möte innan nästa beslutade medlemsmöte den 21 november. 
Valberedningen bör inbjudas till nästa möte.

§ 94. Nästa möte.
 Den 8 oktober kl. 15:00.

§ 95. Mötets avslutande.
Micke avslutade mötet.

Dag som ovan

.....................................................................            ...........................................................................
Mikael Svensson             Ami Rooth
mötesordförande             sekreterare

...............................................................
Kristina Berggren
justerare

2/2


