Dagordning för styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 16 augusti 2020, Lenatorp
Närvarande: Maria Forsman, Ami Rooth, Caroline Lindström, Louise Wiegandt, Bjarne Persson, Peter
Rönnbäck.
Anmält förhinder: Maria Perzon, Anna-Mia Jonsson, Benny Ohlsson.

§ 58. Mötets öppnande

Maria F. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 59. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Caroline.
§ 60. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes att arbeta efter.
§ 61. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 62. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - tidplan regelrevidering SBK 2022. Ami R. kontaktar Micke för avstämning. Maria F. svarar på
förfrågan om behov instruktör. Medlemsinfo från distriktet. Medlemssida på FB SBK Sörmlandsdistriktet
med det senaste i nyhetsväg. Beslut från SKK om uteslutning av medlemmar, (Ami R. och Yvonne Hull). Info
från SBK hur man vid behov ändrar logga, remissomgång 2 (regler för Nosework), SBK-info nr 5,
förtydligande av regler på gr av Corona
Utgående § 63. Kassarapport
PG: 53925,17 kr
Bank: 76702,00 kr
Swish: 7813,91 kr
e-spar: 63080,98 kr
Kassa: 1080,00 kr.
§ 64. Rapporter
RUS: – Maria P. - ingen ansökan inskickad angående off. utställning 2020.
Köket: – Maria P. Agility: – Louise - vi flyttade starten på kursen från förra torsdagen till i morgon 17/8.
Tävling, lydnad: – Maria P. - startklass 22/8 fm+em, klass 1 den 23 /8 fm+em.
Tävlingsekr: - Yvonne Träning: Maria F. – började i tisdags den 11/8.
Tävling, bruks – Peter - 19/9 spår, sök 20/9, 31/10 appellklass spår.
Rally - Caroline/Ami J. - ingen tävling planerad.
Fastighet inne – Maria F. - städdag idag den 16/8 .
Fastighet ute – vakant städdag idag den 16/8.
HUS – Ami R. - nytt är att Studiefrämjandet tar över anmälningar mm.
PR/Info – Ami R. - ingen rapport
Mentalansv. – Bjarne - vi behöver en ny MH-bana. Bjarne försöker plocka ihop ett gäng "byggare".
Tjänstehund – vakant
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§ 65. Webbansvarig/dataansvarig
Yvonne tar kontakt med Andreas för info om överlämning.
§ 66. AniCura samarbete
Presentkort på 100 kr/st till nästa helg. 30 st á 100 kr. Giltighetstid? Skylt/vepa att sätta upp på klubben?
Ami R. tar kontakt med AniCura.
§ 67. Instruktörsutbildning
Vi har 3 st som vill gå kursen, minst en till behöver vi. Maria F. kontaktar Flen om de har någon som vill gå.
Beslöts att Maria Forsman, Caroline Lindström, Louise Wiegandt är godkända av styrelsen att delta.
§ 68. Kalendern
Den är full. Yvonne försöker att radera så vi får plats att skriva in nytt. Beslöts att fr o m nästa år är det
endast Yvonne som får lägga in evenemang där.
§ 69. Utebelysning
Ny belysning finns hemma. Peter och Benny ser till att belysningen kommer på plats.
§ 70. Medlemsmöten i höst
Den 17/9 kl 19:00 - 20:00. Kallelse ska ut 3 v innan via epost. Maria F. skriver en bilaga.
§ 71. Aktivitetslistan
- Snöplogning inför framtiden.
- Årsfest/funktionärsrsfest/smfest
- Hund- och familjedag 27 september kl 10:00 - 14:00. Ansv. Maria F.
- inköp av valberedningsböcker (Ami R.)
- uppdatering av postboxavtal (Ami R.)
Separat Aktivitetslista införs igen, tas upp på "föregående protokoll" varje möte.
§ 72. Övriga frågor
Specialsök/nosework, vi vill ha aktivitet. Läckage i dusch rummet. Bjarne tar hand om detta.
§ 73. Nästa möte
Den 13 september kl 16:00.
§ 74. Mötets avslutande
Maria F. avslutade mötet.
Dag som ovan
...........................................................
Maria Forsman
ordförande

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

...........................................................
Caroline Lindström
justerare
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