
Protokoll fört  vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 11 augusti 2019
Lenatorp

Närvarande:  Madeleine Sterner, Maria Perzon, Ami Rooth, Mikael Svensson,  Benny Olsson,  Bjarne Persson.
Marie Sandberg, Maria Forsman, Peter Rönnbäck. 
Anmält frånvaro: 

§ 70. Mötets öppnande
Madeleine öppnade mötet

§ 71. Val av justerare 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Maria F.

§ 72. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.

§ 73. Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 74. Skrivelser inkomna och utgående
- SBK-info nr 5
- Kongressprotokoll, oförändrad förbundsavgift 400 kr.

§ 75. Kassarapport
PG: 20336,89 kr
Bank: 81076,23 kr
e-spar: 16671,86 kr
Swish: 3350,41 kr
Kassa: 1425 kr 

§ 76. Rapporter
RUS – Maria P.  Inget nytt. 4000 kr plus, 2000 kr i "förrådet" i form av priser.
Köket – Maria P. Ingen rapport.
Agility –  vilande.
Tävling, lydnad – Maria P.  
Tävlingsekr, Yvonne -- Micke. beslöt att Micke kan köpa ny kontantkortstelefon för 2000 kr.
Träning – Maria F.   Allmänna träningen drar igång efter SM. Veckodag inte klar. Medlemsutskick när dag är 
klar med påminnelse om avgift för skotträningen. Det finns planer på såväl träningstävling som 
tävlingsträning. 
Tävling, bruks – Micke. KM under hösten. 
Rally - Maria P.  Ingen rapport.
Fastighet inne – Madeleine.  Nya duschslangar behöver köpas in inför SM.
Fastighet ute – vakant. Bjarne har kollat upp hur mycket färg det behövs till boden. Vi behöver förbättra 
rutiner kring gräsklippningen inför nästa år.  
HUS – Ami. Allmänlydnad startar på onsdag den 14 augusti, anmälningar till övriga kurser på G. Göran S. kan
inte närvara på nästa HUS-möte i distriktet. 
PR/Info – Ami. 
Mentalansv. –  Bjarne. Planering för ny MH-bana som sedan måste besiktigas och godkännas. Det blir inget 
MH eller MT på klubben i höst.  
Tjänstehund –  Micke.  



§ 77. Förtjänsttecken
Ami lägger ut lista på styrelse-FB på de medlemmar som har fått förtjänsttecken.

§ 78. Bruks/ IPO/ Mondioring SM 2019 ( Stående punkt för information)
Planering fortgår enligt plan. Sponsring av Strandvik med blomarrangemang, tillräckligt med funktionärer.

§ 79.  Aktivitetslistan
- Viktoria Häger poängberäkning av Årets hund i Freestyle. 
- Snöplogning inför framtiden. 
- Bygga sandlåda med grus att använda vid halka. Micke pratar med Petra om kommunen har någon låda vi 
kan ärva.
- Anslagstavla, Maria F. har pratat med Kicki Annergård om hennes tankar om anslagstavla vid planen.
- Agilityboden. Bjarne. Se ovan, § 76.
- Kurser.

§ 80. Övriga frågor
Tavlor med hedersmedlemskap sätts upp i stugan.
Uppmuntra våra funktionärer, en funktionärsträff.

§ 81. Nästa möte
Den 22 september 2019. kl 16:00.

§ 82. Mötets avslutande 
Madde avslutade mötet.

Dag som ovan

........................................................................ .......................................................................
Madeleine Sterner Ami Rooth
ordförande sekreterare

........................................................................
Maria Forsman
justerare


