
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 1:e maj 2018
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Ami Rooth, Mikael Svensson, Maria Person, Kristna Berggren, Madeleine 
Sterner, Bjarne Persson, Curt Andersson, Elin Hof

Anmält förhinder: 

§ 26. Mötets öppnande
              Andreas öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 27. Val av justerare
Att jämte ordöörande justera protokollet valdes Kristna.

§ 28. Föregående protokoll
              Lades tll handlingarna.

§ 29. Kassarapport
              Kvartalsrapport. Bil 1.

§ 30. Skrivelser inkomna och utgående
              - Rallymöte med distriktet på Flens BK.
              - Webbinarium.
              - MH-incident skrivelse öör kännedom örån SKK. 
 
§ 31. Rapporter

RUS – Maria. Utställning på gång. Svårt att öå sponsring men vi jobbar vidare.
Köket – Bjarne. Fungerar bra. 
Agility – Kristna. Flyttar upp utrustning tll övre plan. Träningarna är igång.
Tävling, lydnad – Maria. Tävling i söndags med ett  2-tal deltagare. De nya reglerna sitter inte riktgt än.
Träning – Curt. Känns bra med kvartetten damer, positv stämning. Bra träningstävling.
Tävling, bruks – Micke. Elitspår 19 deltagare. Bra respons bland de tävlande öör vårt arrangemang. Nästa
tävling appelltävlingen den 7/5. Derby Flen/Katrineholm den 1 /6. 
Tävlingssek. - Micke. Kicki har hoppat av. Uppdraget är mycket tdskrävande. 
Fastghet inne – Madeleine. Städdag den 6/5.
Fastghet ute - Madeleine. Städdag den 6/5. Få med på "ggräsklipplistan"g men större pass.
HUS – Ami. Beslöt att vi kör vidare med minst 4 deltagare/kurs. (egna instruktörer).
PR/Inöo – Kristna Berggren. Jobbar på. Tipsa gärna om sidor att "gannonsera"g på.
Mentalansv. – Andreas. Inget nytt att rapportera.
Tjänstehund – Andreas. Inget nytt att rapportera.

§ 3 . Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för informaton)
Arbetet öortgår. Distriktet tar kostnaderna öör öunktonärer tll mondioringen. Skrivelse tll 
kommunstyrelsens ordöörande om bistånd tll att hyra Backavallen mm. 

§ 33. Kursavstämning
Se under HUS. 

§ 34. Nyckelbricksrapport
             42/52 brickor utlämnade t o m idag. Beslöts att vi beställer 122 brickor tll.
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§ 35. Aktvitetslista/Att göra listan
              - Micke kontaktar distriktet angående lydnadsörågorna.

- Loppis.
- Vardagskul återstår.
- Beställa 122 nyckelbrickor.

§ 36. Övriga frågor.
              - Arbets-/roll-beskrivning öör styrelsemedlem i Katrineholms Brukshundklubb. Läggs ut på hemsidan.
              - GDPR hur vi ska handlägga detta diskuterades. Andreas bör leda arbetet men styrelsen öår ställa upp     
              och hjälpa tll att genomööra arbetet.
              - Skylt vid ingången tll plan om att det är kurs på gång.  

§ 37. Nästa möte.
              Den 12 juni kl 15:22.

§ 38. Mötets avslutande.
              Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

.............................................................. ...............................................................
Andreas Peterzén Ami Rooth
ordöörande sekreterare

..................................................................
Kristna Berggren
justerare
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