
Protokoll fört vid
Medlemsmöte med Katrineholms BK

Den 12 september 2019
Lenatorp
kl 19:00

Närvarande: se separat lista! 15 st medlemmar var närvarande.

§ 1. Mötets öppnande
Madeleine öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

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

§ 3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera valdes Peter Rönnbäck och Lena Ohlsson.

§ 4. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5. Kassarapport
PG: 30925,39 kr
Bank: 96577,82 kr
e-spar: 16671,86 kr
Swish: 2009.91 kr
Kassa: 2100 kr 

§ 6. Skrivelser
a) Ingående . SBK-info nr 6 finns på "nätet". Agria Breeders Club föreläsning  med Catharina Linde Forsberg 

om reproduktion.                                                                                                                                                            
b) Utgående. 

§ 7. Rapporter
HUS- inget nytt
RUS - kurserna igång. Ingen tävlingskurs på grund av för få anmälningar. Kurserna: Spår, 2 allmänlydnad, 2 
valpkurs.  Tävlingsinriktad kurs startade inte på grund av för få anmälningar. Aktiveringskurs planeras till 
12/13 oktober och ev. Nosework-kurs med Yvonne och Monica.
Utställning - inget nytt
Träningen – tisdagsträningen har startat.
Tävling bruks – en tävling kvar. KM läggs ut på FB. Anmälningslistan uppsatt på anslagstavlan. 
Tävling lydnad – Uppfräschningsträff.
Tävlingssekreterare  - nästa års tävlingar inlagda i SBK-tävling.
MH -  Vi har hänvisat MH till Flen och Eskilstuna, då vi inte har någon egen bana för närvarande.
Agility – Bjarne har målat boden, 1100 kr har färgen kostat.
PR/Info – lägger ut tävlingsresultat på hemsidan, FB och Katrineholms-Kuriren.
Köket -  allt fungerar jättebra.
Fastighet Ute –  Agilityboden är målad. Gräsklippningsschemat nästa sommar, fler klippare behövs.
Fastighet Inne -  lite nya fräscha duschslangar mm inköpta inför SM.
Rally –  inget nytt
Tjänstehund- Sörmlandsekipage från Eskilstuna, den 25/8 placerade sig Viljo Heikkilä med Lövlunds 
Quentin som 2:a, silvermedalj i Försvarsmaktsmästerskapet i Vårgårda.

§ 8. Bruks/IPO/Mondioring SM 2019



Tävlingsmässigt nöjda och försäljningen gick bra. Mekonomen sponsrade oss med gasol till grillarna. En stor 
publik, kanske 4000 pers, kom till Backavallen. Överblivna mackor skänktes till Mat-Akuten.

§ 9. Övriga frågor
Göran Svarén vill ha tillbaka sina utlånade batteriladdare.

§ 10. Mötets avslutande.
Madeleine avslutade mötet och tackade för visat  intresse.

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

....................................................................... .......................................................................
Peter Rönnbäck Lena Ohlsson
justerare justerare


