
Prokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 12:e juni 2017
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Ami Rooth, Kristina Berggren, Mikael Svensson, Madeleine Sterner, 
Anmält förhinder: Maria Perzon, Elin Hoff, Petra Hedberg, Curt Andersson.
Adjungerad under § 65 Göran Svarén.

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

§ 61. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Madeleine.

§ 62. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna. Svar på brevet från medlem har lämnats muntligen och är 
därmed utagerat.

§ 63. Kassarapport
Pg: 29835,89 kr
Bank: 18388,04 kr
e-spar: 16671,86 kr
Swish: 10,41 kr
Kassa: 6405 kr

§ 64. Skrivelser inkomna och utgående
Inkommande: Erbjudande att delta i kommunens föreningsdagar, info om studieplan till boken om 
medlemsrekrytering
Utgående: fanns inte

              
§ 65. Rapporter

RUS – Maria. Gick bra avboka en domare. Gemensamma utställningen med Flens BK gav 10 500kr (per
klubb) och 600kr för gemensam cirkel.
Köket – Maria. 
Träning – Curt. Tisdagsträningen avslutad för vårterminen.
Tävling, bruks – Micke. En hel del uppflyttningar. Derby med Flen. Flen vann. 15/6 möte om nästa års 
tävlingar.
Tävling, lydnad – Kristina. Tävlingsdatum inskickade för nästa år.
Tävlingssek. - Micke. Inget speciellt.
Fastighet inne – Madeleine.
Fastighet ute - Madeleine. Problem med gräsklipparen och garantireparationen men nu är den 
tillbaka. Madde tar upp den trasiga bänken med Benny samt gamla skrivaren som ska till tippen.
Agility – Petra.
HUS – Ami. Stort problem med att hitta instruktörer. Beslöts att vi ska göra försök med 
avtalsinstruktörer. Göran får i uppdrag att ta kontakt med avtalsinstruktör. Kristina, Ami och Göran går 
vidare med planerna med Tyresömodellen så vi har ett färdigt förslag till hösten.
Info – Elin. 
Mentalansv. – Andreas. Alla planerade MH och MT genomförda under våren. Plan uthyrd till 
rottweilerkennel.
Tjänstehund – Andreas.
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§ 66. Bod från kommunen?
Vi beslöt att tacka nej till boden.

§ 67. Valpkurs i höstas som slutade tidigare
 Ett brev med förklaring från styrelsen ska skickas till deltagarna. Sista kurstillfället kommer att 
 betalas tillbaka. 

§ 68. Aktivitetslista/Att göra listan
              Värmepump och dörr kvarstår. Villkor för hyra av klubbstugan ligger på hemsidan. Hyreskostnaden är 

beslutad och finns på där. Sista meningen i villkoren byts ut mot "Om hyresgästen inte städar själv 
anlitar vi en städfirma på gästens bekostnad". 

§ 69. Övriga frågor.
Medlemsutskick via mejl när något händer i klubben används av andra klubbar. Kanske något för oss? 
Styrelseprotokollen ska vara justerade och på hemsidan en vecka efter mötet. 

             Grillkol och kaffe gratis till deltagarna på v 30 Summer camp. Mat får deltagarna hålla med själva. 
Diskussion fördes om husvagnsparkering på klubben. Ett koncept för hur vi vill ha det i framtiden ska 
tas fram.

   
§ 70. Nästa möte.
              Den 13 augusti kl 16:00.

§ 71. Mötets avslutande.
Andreas avslutade mötet.

Dag  som ovan

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

..........................................................
Madeleine Sterner
justerare
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