
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 18:e mars 2018
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Ami Rooth, Mikael Svensson, Maria Perzon, Kristna Berggren, Madeleine 
Sterner, Bjarne Persson.
Anmält förhinder: Elin Hoff, Curt Andersson.

§ 15. Mötets öppnande
              Andreas öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 16. Val av justerare
At jämte ordöörande justera protokollet valdes Madeleine.

§ 17. Föregående protokoll
             Lades tll handlingarna.

§ 18. Kassarapport
              PG: 15885,89 kr
              Kassa: 463 kr
              Bank: 6859,71 kr
              e-spar: 16671,86 kr
              Swish: 95,41 kr

§ 19. Skrivelser inkomna och utgående
Inkommande - Mejl angående at Eriksserg anordnar ponnytävlingar. Vill gärna ha med agility på 
programmet. Andreas kollar upp med agilitysektorn och ser dom svara. Lyckliga gatorna vi svarar at vi
är intresserade men at vi inte kan vara med på så kort varsel. 
Utgående - kontrakt örån ringsekreterare och domare klara

§ 20. Rapporter
RUS – Maria. Annons inskickad tll Hundsport. Domare och ringsekreterare 18/5 o 19/5. Klart öörutom 
ringsekreterare tll den inofciella utställningen. Catledog klussen har ofciell utställning den 19/5. 
Maria återkommer om vi vill ha ut reklam på kommunens digitala tavlor.
Köket – Maria. Planering öör våffeldagen nu på söndag 25/3. Bjarne tar hand om rapport örån köket.
Agility – Maria

              Rally - Maria. Tävling Nysörjarklass 21/5. 
              Tävling, lydnad – Maria. Tävling den 29/4.
              Träning – Curt. 
              Tävling, sruks – Micke. Första tävlingen på gång nu i april, 21/4 och 22/4, Elitklass spår.
              Tävlingssek. - Micke.
              Fastghet inne – Madeleine.
              Fastghet ute - Madeleine. Lena har koll på gräsklipparschemat. Ralö kan kontakta henne .
              HUS – Ami. Rallykurs på gång liksom en tävlingslydnadskurs.
              PR/Inöo – Kristna Berggren. Kristna har kommit igång med at göra utskick.

Mentalansv. – Andreas. Andreas tar kontakt med Linda om at läsa och svara på MH-mejlen. 
Tjänstehund – Andreas. 14/10 inträdesprov. 

§ 21. Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för informatonn
Mondioring ännu inte ofciell gren, men det ska vara med på SM ändå. Andreas och Yvonne har varit i 
kontakt med Service- och teknik och de ska återkomma med offert. Mycket återstår, t ex saknas SM-
general. Distriktet yterst ansvariga ö.n. Andreas  tar upp örågorna med distriktet.
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§ 22. Aktvitetslista/Att göra listan
              - Ljudanläggning skjuts öram tll våren. Bjarne har en anläggning som drivs med el.
              - Sponsring ICA-Maxi. På gång.
              - Andreas. Arsetsseskrivning öör styrelsen på gång.
              - Veterinär  kontaktad. Föreläsning i slutet på april eller sörjan på maj.
             - Loppis. Planerad tll den 10/6. Maria och Madde planerar. Kristna lägger in det i kalendern.
             - Träningstävling. Micke.
             - Vardagskul med din hund. Återstår

§ 23. Övriga frågor.
              Inga örågor öanns.

§ 24. Nästa möte.
             Den 1 maj kl 15:00.

§ 25. Mötets avslutande.
              Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

............................................................. ............................................................
Andreas Peterzén                           Ami Rooth
ordöörande sekreterare

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

2/2


