Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 4 oktober 2020, Lenatorp
Närvarande: Maria Forsman, Maria Perzon, Ami Rooth, Caroline Lindström, Benny Ohlsson.
Anmält förhinder: Louise Wiegandt, Bjarne Persson, Anna-Mia Jonsson, Peter Rönnbäck.

§ 75. Mötets öppnande

Maria F. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 76. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Benny.
§ 77. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.
§ 78. Föregående protokoll, ärendelista.
Protokoll och ärendelistan gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 79. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - Postboxavtal klart, uppdaterade listor över alla MH-beskrivare och MT-domare, Ami R. kollar om MH
har fått listorna. Sponsorshuset. Konstaterade att vi fortfarande inte vill ha något avtal. Info om
slamtömning, brunnarna flaggade.
Utgående § 80. Kassarapport
PG: 96207,17 kr
Bank: 63312,83 kr
Swish: 2473,91 kr
e-spar: 63087,98 kr
Kassa: 1500 kr
§ 81. Rapporter
RUS: – Maria P. - Ingen rapport
Köket: – Maria P. - Ingen rapport
Agility: – Louise - Ingen rapport
Tävling, lydnad: – Maria P. - två dagars lydnadstävling har hållits.
Tävlingsekr: - Yvonne - Ingen rapport
Träning: Maria F. – funkade bra i tisdags, det var 3-4 st som tränade.
Tävling, bruks – Peter - En appelltävling har hållits, en tävling kvar. Instruktioner för hur man som funktionär
ska agera, spår, pinnmottagare mm behöver tas fram.
Rally - Caroline/Ami J. - Planer finns för en träningsgrupp för rally.
Fastighet inne – Maria F. - inget speciellt
Fastighet ute – vakant
HUS – Ami R. - Miranda Norberg vill hålla kurs i specialsök, men vi avvaktar till början på nästa år. Prova-pådag-nosework, slutet av mars med ev. kursstart i april.
PR/Info – Ami R. - Ingen rapport.
Mentalansv. – Bjarne - möte med kommittén den 9-10 oktober.
Tjänstehund – vakant
§ 82. Webbansvarig/dataansvarig
Vi avvaktar. Hemsidan bör bli mer mobilvänlig.

§ 83. Ny logotyp
Styrelsen försökte att genomföra förändringarna som krävs, men vi kunde inte själva. Beslöts att vi behöver
hjälp från SBK centralt. Ami R. jobbar vidare med loggan.
§ 84. Kalendern
Yvonne har gjort en kalender, och det är fortsättningsvis bara Yvonne som lägger in i kalendern.
§ 85. Kurser
Specialsök, nosework är kurser som önskas. Även fortsättningskurs i allmänlydnad. Kanske
endags-/halvdagskurser? Ordförande bjuder in HUS till nästa styrelsemöte.
§ 86. Rekommendationsbrev till instruktörsutbildningen

Tre brev är inskickade, Maria F., Louise och Caroline. Godkända att delta. Utbildningen rullar igång i
januari 2021.
§ 87. Övriga frågor
- Styrelsemötet den 13 september ställdes in och flyttades till idag 4 oktober på grund av att vi inte var
beslutsmässiga den 13.
- Hund- och familjedag Caroline har skrivit ner en utvärdering. Adapter till mobiler för att koppla till
högtalare ska köpas in.
§ 88. Nästa möte

Den 8 november kl 16:00.
§ 89. Mötets avslutande
Maria F. avslutade mötet.
Dag som ovan
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