
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 14:e oktober 2018
Lenatorpet

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

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

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

§ 69. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes att arbeta efter.

§ 70. Föregående protokoll
              Lades till handlingarna.

§ 71. Kassarapport  
Kvartalsrapport. 

             Kassa: 1589 kr.
             PG: 3918 kr
             Bank: 99418,38 kr
             Swish: 635,41 kr
             espar: 16671,86 kr
           
§ 72. Skrivelser inkomna och utgående
              - Slamtömning i oktober

- ”Panta hela säcken”, vi nappar inte på detta            
              - Reklam om ny bok av Svartbergs, ”Mot startklass”.

§ 73. Rapporter
RUS – Maria. Maria planerar för inoff utställning tillsammans med Flens BK.
Köket – Bjarne. 
Agility – Kristina. 
Tävling, lydnad – Maria. 
Träning – Curt. Problem med pistolen. Bjarne har smort upp den. 
Tävling bruks - Micke. Sista tävlingen, appell  avklarad. Anmälningar till alla grenar kommit in till KM.                
Tävlingssek - Micke                                                                                                                                                                 
Fastighet inne - Madde
Fastighet ute - Madde
HUS- Ami
 PR/Info – Kristina Berggren. Medlemmars resultat i Katrineholms-Kuriren, medlemsutskick. 
 Mentalansv. – Andreas. MH igår. Problem med att MH-sektorn är så liten.
 Tjänstehund – Andreas. 

§ 74. Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för information)
              Brev nr 2 snart ute på hemsidan. SBK - Självkostnadspris el, toaletter, mm. Vi gör kalkyl på 

6000 Kr och 25 vagnar.

§ 75. Jubileumsapporten
28 oktober. Hund/tipspromenad i Stadsparken. Kristina lägger ut reklam på Event - Katrineholm. 
Medlemsutskick.



§ 76. Vidareutveckling av Andreas arbete med "styrelseroller".
Vi diskuterade styrelsearbete och våra roller samt förhållanden oss emellan.
 

§ 77. Föreläsningar mm beslut eller "informering".
Föreläsning. Kristina och Maria har förslag på föreläsning av känd tränare som kräver ersättning, alltså blir      
deltagaravgiften lite högre. Kristina och Maria jobbar vidare.

§ 78. KM
Problem med att hitta domare för rallyn. Lydnad  och bruks, agility klart.

§ 79. Aktivitetslista/Att göra listan.
              Andreas GDPR. Kollar med Norrköping BK hur de löst frågan.

§ 80. Övriga frågor.
              Familjedag på ICA MAXI den 27/10. Micke återkommer om tider.

Regelrevideringar funderingar / förslag inför kommande regelrevideringar i lydnad, rallylydnad, bruks, det      
ska vara inskickat till SBK senast 31 dec.

              Agility. Vi diskuterade hur vi ska lösa problemet med var på klubben agilityn kan hålla till och om det 
              i så fall krävs några investeringar.                      

§ 81. Nästa möte.
             4 november 2018 kl15:00.

§ 82. Mötets avslutande.
Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

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

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


