Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb
Den 2 september, Lenatorp
kl 18:30
Närvarande: Maria Forsman, Peter Rönnbäck, Ami Rooth, Maria Perzon, Bjarne Persson, Caroline Lindström,
Lotta Asplund.
Anmält förhinder: Louise Wiegandt, Tina Berggren.
Adjungerad från distriktet: Birgitta Hoflin
§ 35. Mötets öppnande
Maria öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 36. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Caroline.
§ 37. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter.
§ 38. Föregående protokoll, ärendelista.
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 39. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna - Brev från Studiefrämjandet, Anordna en hundmarsch, SBK-info, testledarutbildning.
Utgående § 40. Kassarapport
PG: 72148,17 kr
Bank: 46816,43 kr
Swish: 1297,91 kr
e-spar: 63087,98 kr
Kassa: 700 kr
§ 41. Rapporter
RUS: – Maria P. - inget
Agility: – Louise Tävlingsekr: - Yvonne - behövs fler som kan jobbet
Tävling, lydnad: – Maria P. - Haft en tävling.
Tävling bruks: - Mikael Svensson/ - Peter. Tävlingar den 18/9 Spår högre, Rapport lägre, högre Elit. Den 19/9
Spår lägre, Sök lägre, högre Elit
Träning: Maria F. – har startat. God anslutning.
Rally: - Caroline - en kurs på gång med start 23/9.
Fastighet inne: – Maria F. Fastighet ute: – vakant. Ny elkabel dragen.
HUS: – Caroline - Enkät "nöjd kurs" med 4-5 öppna frågor som HUS sedan sammanställer.
PR/Info: – Lotta Asplund - se agility.
Mentalansv. :– Linda Ling/ - Bjarne . Nya MH-banan är godkänd.
Tjänstehund: – vakant
§ 42. Kurser
- Valpkurs startar senare i höst, rallylydnadskurs för nybörjare , valpträffar med några deltagare varje gång.
- Kurs i stugan, mattor. Maria F. kollar upp vad mattorna kan kosta.

§ 43. Medlemsmöte den 16/9

Fler aktiva medlemmar behövs, vi använder oss av "standarddagordning".
- Städdagen. 24oktober.
- Motioner. Tillfälle för medlemmar att påverka. Lämnas senast 20 oktober.
- Agility på övre plan? De som tränar Agility vill flytta Boden till övre plan.
§ 44. Inköp startpistoler

Två stycken startpistoler är inköpta. På väg.
§ 45. Hundens vecka, v 37
Prova på aktiviteter mellan kl 18-20. Måndag rally, Tisdag K9 Bihatlon på en del av rastningsrundan och upp
på området utanför agilityplan. Samtidigt kör vi nosaktivering i vardagen runt ”små stugorna” och området
bakom mot husvagnsparkeringarna. Tisdagsträningen hålls som vanligt men utan skott. 3 st digitala
föreläsningar på Studiefrämjandet.
§ 46. Städdag
Den 24 oktober kl: 10:00. Vi bjuder på något, t ex korv med bröd efter nedlagt arbete. Gräva ner kabeln,
rensa hängrännor, laga dörren till lilla stugan, mm vad som kan förekomma.
§ 47. Övriga frågor
Birgitta Hoflin. Kurs i föreningsteknik planeras. Distriktet åker runt och tar reda på vad klubbarna behöver.
Diskussion om funktionärer, specialsök, hemsida, protokoll på hemsidan. Birgitta uppmanade oss att
utnyttja distriktet.
§ 48. Nästa möte
Den 16/9 före medlemsmötet. Kl: 18:30,
§ 49. Mötets avslutande

Maria F. avslutade mötet.
Dag som ovan
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ordförande
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Caroline Lindström
justerare
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Ami Rooth
sekreterare

