
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 8:e oktober 2017
Lenatorpet

Närvarande: Ami Rooth, Mikael Svensson, Curt Andersson, Maria Perzon, Kristina Berggren, Elin Hoff, Madeleine 
Sterner.                                                             
Anmält förhinder: Andreas Peterzén             
Valberedningen: Pelle Nyberg, Elsmarie Nilsson och Johanna Eriksson adjungerade under § 98.

§ 96. Mötets öppnande
              Madeleine öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt valberedningen.

§ 97. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina.

§ 98. Valberedningen
Problem med att hitta personer som är villiga och lämpliga att sitta i styrelsen. Valberedningen har            
några namn som man väntar på svar från.

§ 99. Föregående protokoll
              Lades till handlingarna.

§ 100. Kassarapport
              Bank: 52624,12 kr
              e-spar: 16671,86 kr
              Swish: 585,41 kr
              PG: 26886,89 kr
              Kassa: 1810 kr

§ 101. Skrivelser inkomna och utgående
               Inget nytt.
              
§ 102. Rapporter

RUS – Maria.
Köket – Maria. Kerstin tycker det här året har varit bättre än förra.
Träning – Curt. Sista träningen nu på tisdag. Möjligen viss träning på lördagar. Anslås i så fall på hemsidan.
Tävling, bruks – Micke.  Sista tävlingen för säsongen avklarad. KM är kvar. 
Tävling, lydnad – Kristina. Inget särskilt. 
Tävlingssek. - Micke. 
Fastighet inne – Madeleine. Köket vill köpa nya städsaker och dammsugare. Vi avvaktar med dammsugare 
men städsaker är OK att köpa in.
Fastighet ute - Madeleine. 
Agility – Maria tar över efter Petra Hedberg som lämnat styrelsen.
HUS – Ami. 
PR/Info – Elin. 
Mentalansv. – Andreas. Klubb-MH inställt p gr av för få anmälningar. Det är viktigt att MH läggs ut i god tid 
på SBK tävling så vi inte missar anmälningar på gr av för kort framförhållning. 
Tjänstehund – Andreas.

§ 103. Instruktörskontrakt
Komplettering av kontraktet. Kontraktet tas upp på torsdag på mötet med HUS.
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§ 104. Vad tänker/känner vi inför framtiden?
Beslöts att FB inte får användas till att kritisera varandra eller varandras arbete. Det ska räcka med att 
meddela om man inte kommer på ett möte, underförstått är att man kommer när man åtagit sig ett 
styrelseuppdrag. Vi måste bli bättre på att följa upp fattade beslut. Beslöts att vi för upp åtaganden på 
punkten Aktivitetslista/Att göra listan och kollar upp/bockar av på varje styrelsemöte. Vi beslöt att en 
diskussionsträff för att diskutera styrelsearbetet behövs. Micke kontaktar Andreas för kallelse.

§ 105. Föreningscoach?
Diskuterades men känns inte aktuellt nu.

§ 106. Vad händer ang. agilityverksamheten?
Sörmlandsgrupp? Vad händer? Information saknas. Madde pratar med valberedningen om att vi gärna ser 
en representant från agilityn i styrelsen.

§ 107. Samarbetet med Flen....ska vi försöka fortsätta nästa år med utställning och andra projekt?
Vi behöver ett fysiskt möte, men vi beslöt att vi kan ha en gemensam utställning. Maria jobbar med detta.

§ 108. Studiefrämjandet (Stfr)
Vi avvaktar. Kristina pratar med Susanne Engman på Stfr i Katrineholm om hur det går till med betalningen 
av instruktörer. och återkommer.

§ 109. Roller/arbetsfördelning styrelsemedlemmar/sektorsansvariga.
Sektorerna behöver tydligare delegation till att själva besluta mindre inköp enligt budget.

§ 110. Styrelsens arbetssätt: möten kontra FB.
Se § 104.

§ 111. Aktivitetslista/Att göra listan
              Ljudanläggning. Andreas.
              Värmepumpen. Maria kollar upp med sin kontakt.
              Micke kontaktar Andreas för kallelse till diskussionsmöte. (§ 104)
              Madde pratar med valberedningen att vi gärna ser en representant från agility i styrelsen.

§ 112. Övriga frågor.
Micke. Bruksstipendiater. Maria är styrelsens representant. Medlemsvård KM, vi bjuder på mat och 
startavgift. Vinnarna uppmärksammas på årsmötet. Micke meddelar sektorerna om detta.
Berthold, återkoppling. Utvärdering visade i  stort sett bara nöjda kursdeltagare.

§ 113. Nästa möte.
              Söndag den 12/11 kl 15:00.

§ 114. Mötets avslutande.
Madeleine avslutade mötet.

Dag som ovan

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

.....................................................................
Kristina Berggren 
justerare

2/2


