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Protokoll fört vid  

Medlemsmöte med Katrineholms BK 

Den 29 april 2014 

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Andreas Peterzén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§ 2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes att arbeta efter med tillägg av  

 

§ 3. Val av justerare 

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Monica Eriksson och Yvonne Hull. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

Andras läste upp protokollet som sedan till handlingarna.  Per-Åke Nyberg, vald på årsmötet, meddelar att han 

kan ställa upp på två år i valberedningen. 

 

§ 5. Kassarapport 

Kassa: 4719 kr 

PG:  9189,80 kr 

Bank: 19022,27 kr 

e-spar: 16671,86 kr 

Swish: 2545,51 kr 

Totalt 52148,44 kr 

 

§ 6. Skrivelser 

a) Ingående. Fanns inte. 

b) Utgående. Fanns inte.  

 

§ 7. Rapporter 

HUS- kurser i spår, allmänlydnad, agility, rallylydnad och valp har startat eller gör det inom kort. Vi behöver 

komma ut till allmänheten med våra kurser. 

Utställning - En officiell 19/5 och en inofficiell 20/5. Anmälningar börjar droppa in. 

Träningen – stark damkvartett som leder tisdagsträningen som startade förra tisdagen. 

Tävling bruks – första spårtävlingen har hållits. Jättebra uppslutning av funktionärer. 5/5 DM i spår i Strängnäs. 

Tävling lydnad – några anmälningar har droppat in, 13  i startklass. Extra lydnadstävling lite längre fram i år. 

MH- två MH, ett MT samt ett inställt MH. Problem med att utrustning som använts inte läggs tillbaka. 

Göran Svarén skänker laddare. 

Agility – Träningen igång. 

PR – kommit igång med utskick. Ser gärna tips på t ex FB-sidor där vi kan "annonsera". 

Tidningskommittén: inte aktuellt 

Kökskommittén: Flyter på. 

Fastighet ute – städdag under planering 

Fastighet inne - städdag under planering 

Ungdom  -  vilande 

Rally – måndag den 21/5 tävling nybörjarklass.  

Tjänstehund-  distriktet anordnar patrullhundsutbildning 2019 uttagning i oktober 2018. 

Tävlingssekreterare  - full fart, mycket på gång men allt flyter på 
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§ 8. Bruks/IPO/Mondioring SM 2019 

Mondioring är nytt i Sverige men kommer att hållas. SM general och arbetsgrupp tillsatt. Arbetet går framåt, 

fokus på tävlingarna, inte på kringarrangemang. 

 

§ 9. Sponsrade  inköp på ICA-MAXi 

Inköpsbaserad sponsring. Ami redogjorde för hur brickorna fungerar. Brickor fanns att kvittera ut. 

 

§ 10. 70-årsfest - 28/7 (SBK 100 år) 

Linda Ling planerar för fullt. 

 

§ 11. Loppis 

Den 10 juni allmän loppis, bakluckeloppis på Lenatorpet. Eget bord för klubben, kanske lite mer hundinspirerat. 

 

§ 12. GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsföreningen 25/5 

EU-förordning som träder i kraft den 25/5 2018. Anledningen är att skydda personuppgifter. Gäller alla företag, 

myndigheter och föreningar. Klart är att vi måste agera. 

 

§ 13. Agilityuppvisning på Ericsberg 11-12 maj. Intresserade? 

Therese Bergstrand lägger ut förfrågan på FB. 

 

§ 14. Derbystatuterna Flen/Katrineholm 

Startklass t o m Elitklass. Om det inte är fullt lag får man tävla i flera klasser. Beslöts att anta de nya stadgarna. 

 

§ 15.Övriga frågor 

Kristina Berggren påminner om veterinärkvällen med Lage Bellström. Bjarne sätter upp affischer.  

 

§ 16. Mötets avslutande 

Andreas avslutade mötet. 

 

Dag som ovan 

 

 

........................................................................  ........................................................................ 

Andreas Peterzén   Ami Rooth 

ordförande    sekreterare 

 

 

........................................................................  ........................................................................ 
Monica Eriksson   Yvonne Hull 
justerare    justerare 

 


