Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 12 april 2022
Kl 18:30
Lenatorp
Närvarande: Caroline Lindström, Maria Perzon, Ami Rooth, Lotta Asplund, Peter Rönnbäck,
Tina Berggren, Bjarne Persson.
Anmält förhinder: Malin Olovsson

§ 28. Mötets öppnande

Caroline hälsade oss välkomna.
§ 29. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.
§ 30. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Peter.
§ 31. Föregående protokoll, ärendelista.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. Ärendelistan gicks igenom.
§ 32. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - medlemsmöte distriktet, kongresshandlingar,brev från medlem diskuterades. Inbjudan
domarutbildning rally på Häverö BK. Rallyskrivarutbildning på Sundbybergs BK, start 5/6. Caroline lägger ut
på fb,om det är någon som är intresserad.
Utgående § 33. Kassarapport
PG: 120567,17 kr
Bank: 2504,62 kr
Swish: 9,91 kr
e-spar: 63087,98 kr
Kassa: 365 kr
§ 34. Val av sektorssammankallande samt kontaktpersoner i styrelsen
Fastighet inne: - vakant
Fastighet ute: - vakant
HUS: - Caroline
Träning: - Maria Forsman - Caroline
Tävling bruks: - Mikael Svensson - Peter
Tävling lydnad: - Maria P.
Mentalansvarig: - Linda Ling
RUS: - Maria P
Agility: - vakant
Tävlingssekreterare: - Yvonne Hull - Maria
Köket: - Kerstin Löwenhamn - Ami
PR/Info: - Lotta
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Medlemsansvarig: - Ami
Tjänstehund: - Vilande
Ungdom: - Vilande
§ 36. Rapporter
RUS: – Maria P. - ingen rapport
Agility: – planering flytt av boden, förslag på placering presenteras på medlemsmötet19/4.
Tävling bruks: - Mikael Svensson/ - Elitspår den 23/4. Se hemsidan för övriga tävlingar.
Tävling, lydnad: – Maria P. - Adelia och Maria varit på utbildning i Söderköping i nya klass 3 för domare och
tävlingsledare.
Tävlingsekr: - Yvonne - ingen rapport
Träning: Maria F. – ingen rapport
Rally: - Caroline - Några spontana träningar med lite nya människor varje gång.
Nosework: Caroline - I söndags noseworkträff
Fastighet inne: – ev. städdag annandag påsk, kl 10 Fastighet ute: – ev. städdag annandag påsk kl 10 HUS: – Caroline - tävlingslydnad 4 deltagare pågår, 2 träffar kvar. Nybörjare rallylydnad 9 deltagare, 5 träffar
kvar. Valpkurs start 5/5, 5ggr à 100 kr. Rallylydnad fortsättning 2 deltagare anmälda, start 15/5, 4ggr.
Inbjudan utbildning för instruktörer "Vi vill, vi kan" 26/4 digitalt, 200 kr. Inbjudan skickas till våra kursledare.
Mentalansv :– Linda Ling/ Köket: Kerstin Löwenhamn - vi förbättrar redovisningen så att det blir tydligare vad vi får in på försäljningen.
Pr/Info: Lotta - ingen rapport
Medlemsansvarig: Ami
Tjänstehund: – vilande
Ungdom: vilande
§ 37. M:2 kursavgift 350 X ggr 4 för "figgar"
Godkändes att vi betalar kursavgifterna.
§ 38. Träningskort under koppeltvångsperioden
När man är fler än två som tränar i skogen krävs det ett träningskort. Maria och Yvonne jobbar vidare.
§ 39. Familjedag, rapport
Loppis gav ett par hundra kr. 50-55 personer kom, + vi som jobbade. Tipspromenad, rally, godissök, agility
hade vi också.
§ 40. Planeringsschema
1 oktober sista dag för motioner. Valberedningens förslag klart till 15 november och medlemsförslag till
valberedning senast 15 december. Kallelse till medlemsmöte 1 månad innan. Kallelse till årsmöte senast den
1 januari.
§ 41.Sponsring/samarbete
Info om Cösters. Vi har fått brev att skicka ut till våra medlemmar med ett erbjudande. Spontanträff den 24
april här på Lenatorp där de önskar aktiviteter som rally och nosework.
Cösters önskar låna stugan och en plan under helgen 11-12/6 för att hålla en kurs och föreläsning som
kommer kosta c:a 799kr.
Ami kollar föreläsning med AniCura.
§ 42. Medlemsmötet 19/4

Lägga ut på hemsidan och FB. "Styrelsen rapporterar" är bättre än inkomna skrivelser och inget
föregående protokoll behöver vara med på dagordningen. Två till i valberedningen behövs.
2/3

§ 43. Tillgång till medlemsregistret
Ami har frågat på SBK. Enligt dem så ska Ami, Caroline, Maria, och Yvonne ha access. Men det stämmer inte.
§ 44. Övriga frågor
Vi har fått två plåtskåp att förvara priser i. Presentation av styrelsen till hemsidan. Caroline har frågat om
Studiefrämjandet kan sponsra med kaffekoppar.
§ 45. Nästa styrelsemöte
Styrelsen träffas även före medlemsmötet den 19/4 18:30. Nästa styrelsemöte den 18/5 kl 18:30.
§ 46. Mötet avslutas
Caroline avslutade mötet.
Dag som ovan

....................................................................
Caroline Lindström
ordförande

....................................................................
Ami Rooth
sekreterare

....................................................................
Peter Rönnbäck
justerare
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