Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 26 april 2020, Lenatorp
Närvarande: Maria Forsman, Maria Perzon, Ami Rooth, Caroline Lindström, Louise Wiegandt, Bjarne Persson, AnnaMia Jonsson. Anmält frånvaro: Peter Rönnbäck, Benny Ohlsson.

§ 28. Mötets öppnande
Maria öppnade mötet, och hälsade välkomna. Vårt första delvis digitala.
§ 29. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Bjarne.
§ 30. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.
§ 31. Föregående protokoll
Lades till handlingarna.
§ 32. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - kongresshandlingar finns på SBK hemsida, ny utbildning för tävlingsledare i lydnad på distans via
SBK Utbildning, SBK Info nr finns på webben, åldersdispens MT för hundar som fyller 4 år fr. o m 1/3 och
året ut, brev till ordförande, Katarina Swahn om revision och kongress i höst.
Utgående § 33. Kassarapport
PG: 99690,67 kr
Bank: 11166,32 kr
Swish: 62,91 kr
e-spar: 72093,86 kr
Kassa: 1050 kr
Stödfond Sörmlands sparbank, Maria P, Kristina och Lena Ohlsson provar att söka pengar i bankens fond för
förlorad inkomst.
§ 34. Rapporter
RUS: – Maria P. - ingen utställning
Köket: – Maria P. - ingen rapport
Agility: – Louise - Jag kör kursen som planerat, den startar nu på torsdag . Jag har även hämtat tillbaka våra
hinder från Tassa In.
Tävling, lydnad: – Maria P. - webbaserad tävlingsledarkurs - lydnad finns, länk med intresse anmälan till
FB/hemsida.
Tävlingsekr: - Yvonne - ingen rapport
Träning: Maria F. – tisdagsträningen är igång
Tävling, bruks – Peter - ingen rapport
Rally - Caroline/Ami J. - ev. onlinekurser, kursdeltagare skickar in sina filmer
Fastighet inne – Maria F. Fastighet ute – vakant
HUS – Ami R. - ingen rapport
PR/Info – Ami R. - ingen rapport
Mentalansv. – Bjarne - Åldersdispens MT. Hund som fyller 4 år från 1 mars får starta MT under 2020 MH.
Hundar över 18 mån och behöver MH för tävling får generell dispens för 2020.
(arr måste dock kontaktas innan tävling, om sådant fall uppstår!)
Tjänstehund – vakant

§ 35. Webbansvarig
Ami J. har inte fått svar av Andreas. Maria F. försöker få kontakt.
§ 36. Anikura samarbete
Se förslag till kontrakt (finns på styrelse-fb). Presentkortet, kan det delas upp på t ex 6 olika pristagare.
Beslutades att vi startar samarbete. Ami R. tar fortsätt kontakt.
§ 37. Återbetalning av kurser/medlemsavgifter i Corona-tid
Beslöts att man kan få tillbaka avgift för ej utnyttjad tid på kurs. Dock ej för medlemskap.
§ 38. Post och mejlhantering
Ami R. har haft kontakt med Studiefrämjandet. Beslöts att vi tar kontakt med Studiefrämjandet inför
höstens kurser.
§ 39. Årsfest/funktionärsfest/smfest
Vi hoppas på framtiden.
§ 40. Inköp av valberedningsbok/böcker
Ami R. fortsätter forska.
§ 41. Uppdatering av boxavtal (Ami R.)
Jag har tagit kontakt, de ska höra av sig.
§ 41. Aktivitetslistan
- Snöplogning inför framtiden.
- Årsfest/funktionärsrsfest/smfest
- Benny och Micke undersöker utbyte av armaturer (SM-pengar).
- Hund- och familjedag i augusti.
§ 42. Övriga frågor
- Medlemsmötet den 28/4 inställt på grund av Corona och SKK/SBKs policy.
- Ami J. kontaktar Marie på Studiefrämjandet för att få info om deras hundaktivitet i september.
- Beslöts köpa in 2 st "ormskrämmor".
§ 43. Nästa möte
Söndag den 24 maj 2020 kl 16:00.
§ 44. Mötets avslutande
Maria F. avslutade mötet.
Dag som ovan

........................................................................
Maria Forsman
ordförande
........................................................................
Bjarne Persson
justerare

.......................................................................
Ami Rooth
sekreterare

