Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 26 maj 2021, Lenatorp
Närvarande: Maria Forsman, Maria Perzon, Caroline Lindström, Peter Rönnbäck, Ami Rooth, Bjarne
Persson. Lotta Asplund,
Anmält förhinder: Louise Wiegandt, Tina Berggren.
§ 10. Mötets öppnande

Maria F. öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 11. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Peter.
§ 12. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.
§ 13. Föregående protokoll, ärendelista.

Lades till handlingarna. Ärendelistan gicks igenom.
§ 14. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - inställd kurs med Sophie Schelin
Utgående § 15. Kassarapport
PG: 28772,17 kr
Bank: 84369,00 kr
Swish: 1462,91 kr
e-spar: 63087,98 kr
Kassa: 700 kr
§ 16. Rapporter
RUS: – Maria P. - ingen rapport
Agility: – Louise Tävling, lydnad: – Maria P. - Bjarne. 3 extra lydnad ansökt om nästa års tävlingar
Tävlingsekr: - Yvonne Träning: Maria F. – bilda träningsgrupper
Tävling, bruks – Peter Rally - Caroline. Kodlås till lilla stugan diskuterades.
Fastighet inne – Maria F. Fastighet ute – vakant. Diskuterades att byta kod till klubben då det känns som om många obehöriga har
tillgång. Tillfälliga gäster kan ju få tillfällig kod av Micke som tas bort efter besöket. Alla som får en kod ska få
tydliga instruktioner i hur man låser/att det är deras ansvar att kolla det och inte lämna koden vidare.

HUS – Caroline bra respons träningsgrupper. Valpkurs till sommaren.
PR/Info – vakant
Mentalansv. – Bjarne - på gång
Tjänstehund – vakant
§ 17. Årsmötet - avstämning
Alla med epost var inbjudna till zoom-mötet men få tackade ja. Fungerade bra för att vara första gången.
Kanske något vi ska erbjuda vid kommande medlemsmöten. Brev till medlemmarna med nya styrelsen mm.
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§ 18. Medlemsmöten 2021
Se konstituerande mötet.
§ 19. Kurser
Valpkurs i sommar.
§ 20. Gäster på klubben
Hur man rapporterar att man godkänt t ex uppställande av husvagn. Bokning av stuga, område mm ska
läggas in i kalendern. Lov för uppställande av husvagn meddelar vi på FB. Ordförande ska godkänna
uthyrning av stuga, plan mm. Husvagn el 50 kr, tillgång till stuga mm 100 kr.
§ 21. Övriga frågor
Startpistolerna fungerar dåligt. Bjarne kollar upp om de kan "smörjas upp". Möte med Studiefrämjandet.
§ 22. Nästa möte
Torsdag en den 1 juli kl 18:30.
§ 23. Mötets avslutande
Maria F. avslutade mötet.

Dag som ovan

..................................................................
Maria Forsman
ordförande

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

..................................................................
Peter Rönnbäck
justerare
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