
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 4:e november 2018
Lenatorpet

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

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

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

§ 85. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.

§ 86. Föregående protokoll    
              Lades  till handlingarna.

§ 87. Kassarapport
              PG: 14378,89 kr
              Bank: 91882,88 kr kr   
              Swish: 105,41 kr

e-spar: 16671,86 kr
Kassa: 1589 kr

§ 88. Skrivelser inkomna och utgående
              - SBK-info nr 7

§ 89. Rapporter
RUS – Maria. Ingen utställning tillsammans med Flen just nu.
Köket – Bjarne.
Agility – Kristina. Låna ut hinder kräver ett avtal och en ansvarig. Prisförslag för ev. staket 10 000 kr runt 
hela agilityplanen.
Tävling, lydnad – Maria. Ingen  rapport.
Träning – Curt. Tanke att köra varannan lördag under vintern.
Tävling, bruks – Micke. Regelrevideringsmöte kl 16:00 den 25 november. 
Tävlingssek. - Micke. Ingen rapport. 
Fastighet inne – Madeleine. Ingen rapport.
Fastighet ute – Madeleine. Ingen rapport. Micke köper in Aspenbensin till gräsklipparen.
HUS – Ami. Förslag på Prova-på-kurs, kanske 5 – 6 ggr. 
PR/Info – Kristina Berggren. Bra med reklam på info-tavlorna. Ami skickar ut medlemsmejl till icke-aktiva 
medlemmar med önskan om att de ska bli medlemmar igen.
Mentalansv. – Andreas. Andreas kontaktar Linda om trasig MH.
Tjänstehund – Andreas. Ingen rapport.

§ 90. Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för information)
Allt löper på enligt plan. Andreas har varit med på mötet. Sparbankens sponsring oväntat låg.

§ 91. Kommunens detaljplan
Detaljplan som ev. berör Lenatorp. Två provschakt grävda norr om agilityplan av arkeologer. Grävningarna är 
inte återställda utan det spretar grova rötter/grenar. Andreas kontaktar arkeologen om detta.



§ 92. Agilityn och deras plan
Frågan diskuterades. Frågan tas upp för diskussion på nästa medlemsmöte. Beslut skjuts vidare till 
våren. Mer info om staket behövs.

§ 93. Aktivitetslista/Att göra listan.
              - Förtjänsttecken.
              - Agility.

§ 94. Övriga frågor.
              - Förslag på att Freestyle ska vara med på ”bästa klubbhund”. Beslöts att statuter ska räknas fram. 
              - Vi frågar Viktoria Häger om hon kan räkna fram statuter.     
              - Ansvar styrelsemejl; sekreterare, kallelse styrelsemöte, medlemsmöte; ordförande.          
              - Bjarnes rapport från Jubileumsrapporten.
              - Distriktsmöte medlem i Flen den 13 november, Micke åker, kanske Madde och Andreas. 
              
§ 95. Nästa möte.
              Söndagen den 9 december 2018 kl 15:00

§ 96. Mötets avslutande.
              Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

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

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


