Protokoll fört vid
Medlemsmöte med Katrineholms BK
Den 19 april 2022
Lenatorp
kl 19:00
Närvarande: se separat lista! 13 st, (varav 6 från styrelsen)
§ 1. Mötets öppnande
Caroline öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes att arbeta efter.
§ 3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Mikael Svensson.
§ 4.Styrelsen informerar
Utbildning av rallyskrivare med start 5/6 Caroline lägger ut inbjudan på fb om någon är intresserad.
Ami informerar om problem med det nya medlemsregistret. Inbjudan till medlemsmöte med distriktet 26/4
läggs ut på hemsida och FB.
§ 5. Kassarapport
PG: 121091,17 kr
Bank: 2504,62 kr
e-spar: 63087,98 kr
Swish: 179,91 kr
Kassa: 365 kr
§ 6. Rapporter
RUS: Maria P. - Ingen utställning i år.
Agility: Vakant - Ingen rapport.
Tävling bruks: Mikael Svensson - (Peter. kontaktansvarig i styrelsen) Det planeras ett Derby mot Flen den
7/6
Tävling, lydnad: Maria P. – 7 och 8/5 tävlingar på klubben.
Tävlingsekr: Yvonne - Ingen rapport
Träning: Maria F. - Skott träningarna på tisdagarna har kommit igång. Några grupper som träffats för att
träna rally och lydnad.
Rally: Caroline - Vi har bjudit in till träningar via fb och varje gång har det kommit några nya vilket är kul. Det
planeras för en träningstävling.
Fastighet inne: Vakant - Städlista och arbetsbeskrivning behövs.
Fastighet ute: Vakant
HUS: Caroline - Kurser: Tävlingslydnad med 4 deltagare, 1 träff kvar.
Nybörjare rallylydnad 9 deltagare, 4 träffar kvar.
Valpkurs med start 5/5, 5ggr à 100 kr med 8 deltagare är redan fullbokad. Vi Har valt att halvera kursavgiften
eftersom vi fått ställa in flera kurser tidigare.
Rallylydnad fortsättning 2 deltagare anmälda än så länge, 4ggr med start 15/5.
Just nu efterfrågas kortare kurser och tex halvdagskurser.
PR/Info: Lotta - Vi behöver försöka hitta en ny städdag.
Mentalansv: Linda Ling - (Bjarne kontaktansvarig i styrelsen) Avstyrt lånet av Mh banan på klubben. 4 st nya
figgar kommer att utbildas inom klubben.
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Köket: Kerstin Löwenhamn - (Ami kontaktansvarig i styrelsen) Tävlingar i helgen och då kommer Terese och
lagar maten. Hon kommer även att göra det vid kommande tävlingar.
Lotta ska gör kort som man kan köpa i köket för att kryssa i när vi handlar bara lite fika. Detta för att slippa
avgiften för swish vid små köp.
Medlemsansvarig: Ami
Tjänstehund: Vakant. - Förslag att tillfråga Andreas om han kan vara intresserad.
Ungdom: Vakant. - Förslag att tillfråga Jessica och Frida om de kan vara intresserade.
§ 7. Aktuella frågor
- Träningskort, styrelsen intygar att du får vara ansvarig för träning i skogen. (om man är fler än två). Be
studiefrämjande med hjälp om att skriva ut träningskorten i färg om inte Yvonne kan. Dialog behövs om
vilka som behöver dessa kort.
- Flytt agilitybod, alternativ vid boden (och lilla stugan) eller alt vid stora stegen.
- Samarbete med Cösters. Vi har fått brev att skicka ut till våra medlemmar med ett erbjudande.
Spontanträff den 24 april här på Lenatorp där de önskar aktiviteter som rally och nosework. Vi kan göra
reklam för klubben, värva medlemmar och berätta om vad man kan få för förmåner som medlem i SBK.
§ 8. Övriga frågor
- Ytterligare 2 personer behövs till valberedningen och en till styrelsen. Mejla och lägg ut på fb om vakanta
poster.
- Påminna om rabatt för vaccinering hos AniCura.
- Varför får man inte göra inlägg på vår fb sida om man saknar profilbild? Caroline kollar på inställningarna.
- Mera, bättre och snabbare information önskas till hemsidan för att den ska hållas levande och intressant.
- Styrelsen måste bli bättre på att få ut kallelser i tid inför mötena samt skriva protokoll och skicka till
hemsidan.
§ 9. Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet.
Dag som ovan

......................................................................
Caroline Lindström
ordförande

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

......................................................................
Mikael Svensson
justerare
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