
SHL DN 54 S' - 54 lysdioder - IP 54-5 m - H07RN-F2x1,0SHL DN 54 S' - 54 lysdioder - IP 54-5 m – Protokoll

Protokoll fört vid medlemsmöte 
 Katrineholms BK
Den 25 april 2017

Lenatorpet

Närvarande: Se separat lista!  19 medlemmar närvarande.

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

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

§ 3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Johanna Eriksson och Elin Hoff.

§ 4. Föregående mötesprotokoll
Årsmötesprotokollet lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5. Kassarapport
Pg: 9189,80 kr
Bank: 19022,27 kr
E-spar: 16671,86 kr 
Kassa: 4719 kr
Swish: 2545,51 kr
Summa: 52148,44 kr. Inkomster tillkommer från utställning och helgens tävlingar.

§ 6. Rapporter
Tävlingssek: Tisdagstävlingarna igång, träningstävling den 2/5, sista tisdagen i varje månad.
Patrull: drogs igång patrullkursutbildning drogs igång förra veckan men ett Katrineholmsekipage 
kunde inte starta p gr av sjukdom.
Fastighet ute: Städdag har hållits, gräsklipparen är på service, skyltarna om rastning är på lagning.
"Tävling spår": Dubbla elitspårtävlingar har hållits och avlöpt väl.

§ 7. Rökning undanbedes 
Skylt på altanen och  inte så många askkoppar. 

§ 8. Skrivelse från agilitysektorn
Agility vill flytta upp banorna till övre planen. Förslag på att kolla om vi kan vara i hagen nedanför 
stugan. Styrelsen tillsammans med representanter från agilitysektorn får arbeta vidare med frågan. 

§ 9. Distriktets medlemsmöte samt några andra aktiviteter i distriktet. 
Medlemsmöte den 2 maj kl 19:00 i Strängnäs BK. Uppletandetävling i Gnesta BK den 16 maj. 10 juli 
något på klubben, anmälan först till kvarn. Skrivarutbildning rally i Flen den 28/5.
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§ 10. Övriga frågor
4 st möten/år med sektorerna och styrelsen, 2 st på våren 2 st på hösten.
Policy. Inspirationsdag i Malmköping, konfliktpolicy enligt Tyresö. Tre enkla regler: 1)prata med den 
du har konflikt med direkt och försök lösa problemet på det viset 2) Ta hjälp av ordförrande eller vice 
ordförande för konfliktlösning - kan vara bra att ha en tredje mer objektiv part som kan vara med och 
lösa konflikten 3) Vi tar hjälp från föreningscoacherna på SBK. Detta bygger på SKKs grundregler 1:2
Beslöts att vi ska anta denna policy. Agilitytävling 28 maj.

§ 11. Mötets avslutande.
Andreas avslutade möte och tackade för visat intresse. 

Dag som ovan

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

............................................................ .............................................................
Johanna Eriksson Elin Hoff
justerare justerare
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