
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 1 maj 2019
Lenatorp

Närvarande:  Madeleine Sterner, Maria Perzon, Ami Rooth, Mikael Svensson, Peter Rönnbäck, Maria Forsman och 
Benny Olsson.
Anmält frånvaro: Marie Sandberg, Bjarne Persson.

§ 43. Mötets öppnande
Madeleine öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 44. Val av justerare 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Micke.

§ 45. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.

§ 46. Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 47. Skrivelser inkomna och utgående
- Inbjudan DM bruks/lydnad. 
- Förfrågan om enkät gällande MH från SLU-student. Madde  lägger ut länken på FB.
- Sponsorshuset. Vi avvaktar.
- Välkomna att delta under Katrineholmsveckan. v 32. Maria F. pratar med träningssektorn. Ami svarar att vi 
vill delta.
- Remissförslag idrottspolitiskt program.  Ami svarar, vi har diskuterat i styrelsen men har inga synpunkter.
- Linda Ling lån av planer. Fråga 1.  Madde svarar ok om Linda tar med sig sina kursare till Ordning-och-reda 
någon måndag. Info någon vecka innan så någon i styrelsen kan närvara. Fråga 2. Anledning till att Berthold, 
avtalsinstruktör, är anlitad är att vi inte har egna instruktörer. Det är HUS som anlitat just honom i
Vi bjuder in Göran Svarén, HUS, till nästa möte.
- Medlemsmöte distriktet. Den 7/5 Madde svarar att ingen kan närvara. Anslås på anslagstavlan.

§ 48. Kassarapport
PG: 71286,39 kr
Bank: 40013,08 kr
e-spar: 16671,86 kr
Swish: 15,41 kr
Kassa: 3583 kr

§ 49. Rapporter
RUS – Maria P.  Bara 27 anmälda hittills till utställningen.  SKK har godkänt vår utställning den 16 maj 2020.
Köket – Maria P.  Rullar på.
Agility –  vilande.
Tävling, lydnad – Maria P. Tävling nästa söndag 5/5, ett 40-tal deltagare på fm och em.
Tävlingsekr, Yvonne - Micke. Inget speciellt.
Träning – Maria F.  Måndagsträningen har kommit igång men fler som kan skjuta behövs. Träningstävling 
med domare. Maria F. planerar.
Tävling, bruks – Micke.  Lördag 27/5 10 deltagare Elit-spår, söndag högre/lägre klass spår 9 deltagare. 
Appelltävling 26/5.
Rally - Maria P. Kursen är avslutad. 
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Fastighet inne – Madeleine. Städdag 12/5.
Fastighet ute – vakant. Städdag 12/5.
HUS – Ami. HUS vill ha ett möte om höstens kurser och instruktörer, beslöts att vi bjuder in Göran S. till nästa 
styrelsemöte. Enligt uppgift ska Göran nu komma in på kalendern.
PR/Info – Ami. Ingen rapport.
Mentalansv. –  Bjarne.
Tjänstehund –  Micke.  Ingen rapport.

§ 50.Inköp av kyl/frys.
Maria och Bjarne kollar pris på frys. (i första hand). Beslöts att Maria kan köpa frys.

§ 51. Bruks/ IPO/ Mondioring SM 2019 ( Stående punkt för information)
Besiktningarna börjar komma igång. För övrigt rullar det på. Benny påpekar att vi behöver hyra 
elanläggningar så vi klarar av el till husvagnarna på klubben. 

§ 52.  Aktivitetslistan
- Viktoria Häger poängberäkning av Årets hund i Freestyle. 
- Snöplogning inför framtiden. Micke ordnar gåva som tack för årets insats.
- Bygga sandlåda med grus att använda vid halka. Micke pratar med Petra om kommunen har någon låda vi 
kan ärva.
- Anslagstavla, Maria F. Pratar med Kicki Annergård om hennes tankar om anslagstavla vid planen.
- Agilityboden. Bjarne.

§ 53. Övriga frågor
Kopior till stugan på diplomen till hedersmedlemmarna. Ami fixar dessa. 

§ 54. Nästa möte
Den 2 juni  kl 15:00. 

§ 55. Mötets avslutande 
Madde avslutade mötet.

Dag som ovan

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

....................................................................
Mikael Svensson
justerare
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