
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 12 november 2017
Lenatorpet

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

§ 115. Mötets öppnande                                                                                                                                         
Andreas öppnade mötet.

§ 116. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Madeleine.

§ 117. Föregående protokoll                                                                                                                                             
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 118. Kassarapport                                                                                                                                                               
PG: 40550.39 kr           
Bank: 25125,02 kr                   
E-spar: 16671,86 kr              
Swish: 2315,41 kr             
Kassa: 3113 kr

§ 119. Skrivelser inkomna och utgående               
Inkommande. Elavtal. Vi fortsätter som förut med samma avtal hos Bixia.               
Utgående. Förfrågan om våra tillgångar hos banken.

§ 120. Rapporter
RUS – Maria. 
Köket – Maria.
Träning – Curt.
Tävling, bruks – Micke. Konferens 28/1 2018. 
Tävling, lydnad – Kristina.
Tävlingssek. - Micke.
Fastighet inne – Madeleine.
Fastighet ute - Madeleine. Ballongflygare har rivit ner lampa vid planen. Lampan är lagad av 
ballongklubben.
Agility – Maria. Agility vill vara kvar på klubben men önskar utöka agilityplanen. Inga officiella tävlingar 
nästa år. Fortsätter med kursverksamhet. Inomhusträning i ridhuset i Bie i vinter.  Haft en trivselkväll med
diskussioner om "vem som gör vad".
HUS – Ami. Kurserna är hundägarutbildning. Alt 1: ensam förare, byter hund under kursen. Svar: en 
kursavgift. Alt 2: husse och matte, var sin hund: två kursavgifter. Medlemskap gäller alltid för deltagande 
i kurs. Göran Svarén har kallat till utvärderingsmöte den 22/11 av årets kurser och planering för 
kommande år.
PR/Info – Elin. Beslöt att hemsidan ligger kvar hos Yvonne. Andreas pratar med Elin och Yvonne. 
Mentalansv. – Andreas. Ett klubb-MH vår resp. höst. Kan med fördel läggas ut redan nu. Andreas pratar 
med Linda Ling om planeringen.
Tjänstehund – Andreas.

§ 121. Värmepumpen
Maria har kollat med sin kontakt. Beslöts att vi köper in en ny pump, beräknad kostnad c:a 15 000 kr.



§ 122. Trasiga tallen
Kontakt med Petra om kommunen kan ta ner tallen.

§ 123. Kallelse till årsmötet
Ute till medlemmarna senast den 31/12.  Kallelsen kan skickas via e-post. Ami handlägger och kontaktar 
Kristina.  

§ 124. Övrigt som ska ut till medlemmarna
Inget speciellt för dagen.

§ 125. Förtjänsttecken
Ami, Maria och Kristina kollar upp om det finns några kandidater.

§ 126. Aktivitetslista/Att göra listan
              Ami kontaktar Kristina om Studiefrämjandet och den extra avgiften.

Maria kollar med Kristina vilka försäkringar vi betalar.                   
Ljudanläggning. Vi väntar till våren.                   
Värmepumpen. Beslut om inköp taget.                                            
Diskussionsmöte styrelsearbete. Vi avvaktar.                                  
Madde har pratat med valberedningen.
              

§ 127. Övriga frågor.                
Inga motioner har kommit in.                
Att fundera på, ska/måste vi behålla Plusgirot eller gå över till Bankgiro? Maria diskuterar med Kristina.    
Kolla intresse för klubbkläder, t ex T-shirt, västar eller kepsar med tryck.

§ 128. Nästa möte.
Den 21/11 kl 18:00. Medlemsmöte kl 19:00. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Madde pratar med         
Kerstin Löwenhamn för inköp. 
Styrelsemöte den 10 december kl 15:00.   

§ 129. Mötets avslutande.
              Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

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

.............................................................................
Madeleine Sterner
justerare


