
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 10:e december 2017
Lenatorpet

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

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

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

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

§ 133. Kassarapport
              Bank: 5679,02 kr              
              e-spar: 16671,86 kr
              Swish: 25,41 kr
              PG: 43600,39 kr
              Kassa: 3103 kr

§ 134. Skrivelser inkomna och utgående
              - Derbystatuter, brev fån Anja Skoog. Maria och Micke handlägger.
              - Remiss Organisation 2020, på distriktsnivå.
              - Påminnelse ordförande anmälan till kongressen, distriktet går in och betalar men Andreas funderar
              fortfarande om han kan åka.    

§ 135. Rapporter
RUS – Maria
Köket – Maria
Träning – Curt
Tävling, bruks – Micke 
Tävling, lydnad – Kristina
Tävlingssek. - Micke
Fastighet inne – Madeleine
Fastighet ute - Madeleine. Vattenkranen ute har frusit. Den är åtgärdad.
Agility – Maria.
HUS – Ami
PR/Info – Elin
Mentalansv. – Andreas
Tjänstehund – Andreas

§ 136. Aktivitetslista/Att göra listan
              - Agilityplanen.
              - Ljudanläggning, vi väntar till våren.
              - Studiefrämjandet. Fortfarande inte utrett om vi ska betala något extra, inget klart svar från Stfrj.
              - Försäkringar. Gräsklippartraktorn. Curt kollar upp vad våra försäkringar innebär.
              - Diskussionsmöte styrelsearbete. Vi avvaktar.
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§ 137. Övriga frågor.
               - Gratifikationer mm diskuterades. 
               - Andreas lägger ut på hemsidan och FB att man måste begära tillstånd om                 
               man är fler än två som vill träna i skog och mark. Tävlingssektorn har telefonlista till jägarna/markägare.
               - OK med kurs i rally i Vallahallen, ev. tillsammans med Flen.
               - Kristina har gjort ett bra förslag till "julbrev" som vi skickar ut tillsammans med kallelse till årsmötet.
               - Förtjänstteckenansökan för tre personer.  

§ 138. Nästa möte.
              Söndagen den 21/1 2018.               

§ 139. Mötets avslutande.
              Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan 

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

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