
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 10:e juni 2018
Lenatorpet

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

§ 39f Mötets öppnande
                     Andreas öppnade mötetf

§ 40f Val av justerare
Att jämte ordöörande justera protokollet valdes Kristnaf

§ 41f Godkännande av dagordningen
      Dagordningen godkändes att arbeta eferf

§ 42f Föregående protokoll
      Lades tll handlingarnaf

§ 43f Kassarapport
                     PG 47392,89 kr
                      ank: 76262,50 kr
                     Swish: 575,41 kr
                     e-spar: 16671,86 kr
                     Kassa: 4150 kr

§ 44f Skrivelser inkomna och utgående
                     Föreningsdagen 1:a söndagen i Katrineholmsveckan
                     Adresslista , distriktet ändra kassörens epostf

§ 45f Rapporter
RUS – Mariaf Utställningen gick braf Redovisningar i stort sett klaraf Cattledog-klubben nöjda med vårt 
samarrangemangf
Köket –  jarnef Flyter på bra, Kerstn fiar med bl a hembakta kakorf
Agility – Kristnaf Therese och Malin öår enligt egen uppgif dra hela lassetf Kvällstävling 28/6f 
Funktonärer tll tävlingen behövsf
Tävling, lydnad – Mariaf Ingen anmälan ännu tll lydnadstävlingen nu i junif En tävling på våren, en på 
hösten 2019f
Träning – Curtf Fortgår tll v 24f
Tävling, bruks – Mickef Appelltävling genomöördf Mindre med tävlingar nästa årf Nytt datum öör derby 
med Flen ska hittasf
Tävlingssekf - Mickef 
Fastghet inne – Madeleinef
Fastghet ute - Madeleinef
HUS – Amif Göran Svarén, sms tll Kristna om tack tll alla som jobbat och han planerar nu öör höstens 
kurserf
PR/Inöo – Kristna  erggrenf Inöo fyter på braf Distriktets rallymöte, kontaktman öör rallyf Kristna kan ta 
den sysslanf Kristna kollar upp vilka som är auktoriseradef Lista i distriktetf Måndagsgruppen drar igång 
igen imorgonf Reklam på kommunens små digitala tavlor har öungerat bra öör loppisenf Krav att det fnns 
inlagt i evenemangskalendernf

       Mentalansvf – Andreasf  riardklubben rekommenderad att lägga sitt MH i Flen istället öör hos ossf
       Tjänstehund – Andreasf Ingen rapportf

§ 46f Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för informaton)
Nytt möte 20 junif Alla grenar uppkopplade tll en grenansvarigf



§ 47f Kod tll stugane vem kan fåe
Kristna lämnar ut medlemskoden tll medlem om personen vill ha den öör att kunna tränaf Vi måste 
upprätta listor på vilka som har öått kodenf

§ 48f Tävlingar rallylydnade
       Ingen mer i årf Rallylydnad nybörjare/öortsättning i kombinaton med inof utställning i mars (?) i 
       ridhuset i Trolldalf 

§ 49f Utställningare of/inofe
       eslöts att Maria skickar in en ansökan om ofciell utställning 2020f

§ 50f Aktvitetslista/Att göra listant
      Träningstävlingf Mickef
      Loppisf Två nya loppisar, den 8 juli och den 19 augustf
      Vardagskul med din hundf
      Nyckelbrickor, nya kommer tll höstenf
      GDPRf Kristna har hittat ett eiempel på hantering av GDPRf 

§ 51f Övriga frågort
                     Loppisen den 10 juni var lyckadf Osålda loppisprylar väntar på nästa loppisf (8/7, 19/8)
                     

§ 52f Nästa mötet
      Den 12/8 kl 15:00f 

§ 53f Mötets avslutandet
      Andreas av slutade mötet

Dag som ovan
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Andreas Peterzén Ami Rooth
ordöörande sekreterare
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Kristna  erggren
justerare


