
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 9:e december 2018
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Kristina Berggren, Ami Rooth, Mikael Svensson, Maria Perzon, Bjarne Persson, Elin 
Hoff. 
Anmält förhinder: Madeleine Sterner.
Adjungerad § 97: Pelle Nyberg från valberedningen. 

§ 97. Mötets öppnande
              Andreas öppnade mötet och hälsade välkomna. Pelle inledde med information om valberedningens arbete.

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

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

§ 100. Föregående protokoll
              Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 101. Kassarapport
              PG: 22357,39 kr
              Bank: 83626,98 kr
              e-spar: 16671,86 kr
              Swish: 195,41 kr
              Kassa: 2980 kr

§ 102. Skrivelser inkomna och utgående
              - Bixia elavtal. Vi fortsätter som förut.
              - Studiefrämjandet, vi deltar inte som arrangörer.
              - ICA-Maxi. Annonsförslag.
              - SBK- Info nr 8.
              - Hedersmedlemskap för två medlemmar har betalats.

§ 103. Rapporter
RUS – Maria.
Köket – Bjarne.
Agility – Kristina.
Tävling, lydnad – Maria. Maria, Micke, Kristina var på regelrevisionsmöte. De har skickat in sitt förslag.
Träning – Curt. Några medlemmar har haft bruksträning på lördagar, den sista för året 15/12. 
Tävling, bruks – Micke. Lydnadsdomarkonferens kommer lite längre fram.
Tävlingssek. - Micke. Yvonne tittar på om vi kan utbilda någon mer tävlingssekreterare.
Fastighet inne – Madeleine. 
Fastighet ute – Madeleine. ”Provgroparna” är åtgärdade. Kommunen ska så lite gräs där i vår.
HUS – Ami. 
PR/Info – Kristina Berggren.
Mentalansv. – Andreas. Uppfriskningskurs för figuranter. Kostnad c:a hundra kronor per deltagare. Bjarne tar 
in MH-banan inför den avverkning som planeras.
Tjänstehund – Andreas. 

§ 104. Bruks/Ipo/Mondioring SM 2019 (Stående punkt för information)
Campingen kan börja ta emot anmälningar, klart med tillstånd för extra platser. 



§ 105. Agilityn och deras plan
Meddelanden från agilitygruppen har presenteras för styrelsen på styrelse-FB. Styrelsen lägger inte mer 
energi på frågan för närvarande.

§ 106. Verksamhetsberättelse 2018 / Verksamhetsplan 2019
Kristina skriver ihop verksamhetsberättelsen, vi får hjälpas åt att tänka på verksamhetsplanen för nästa år.

§ 107. Träning i klubbstugan
Diskuterades, OK att möblera om.

§ 108. Aktivitetslista/Att göra listan.
              - Förtjänsttecken. Vi kollar upp regler för hedersmedlemskap.
              - Freestyleregler för klubbens ”Årets hund”, Kristina pratar med Viktoria.

§ 109. Övriga frågor.
              Fanns inte.

§ 110. Nästa möte.
              Söndagen den 13 januari 2019.

§ 111. Mötets avslutande.
             Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

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

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


