Protokoll fört vid
medlemsmöte med Katrineholms BK
Den 16 september 2021
Lenatorp
kl 19:00
Närvarande: 3 st medlemmar utöver styrelsen. Gullevi Bergqvist, Kerstin Löwenhamn, Malin Karlsson. Maria
Forsman, Maria Perzon, Ami Rooth, Peter Rönnbäck, Lotta Asplund, Caroline Lindqvist.
§ 1. Mötets öppnande
Maria öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Godkändes att arbeta efter med tillägg Valberedning på § 9.
§ 3. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Asplund.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Årsmötet var förra medlemsmötet. Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 5. Kassarapport
PG: 72148,17 kr
Bank: 46816,43 kr
Swish: 1297,91 kr
e-spar: 63087,98 kr
Kassa: 700 kr
§ 6. Skrivelser
a) Ingående. Information från distriktet. Mentaldomarutbildning, Disip?
b) Utgående. Kallelse till medlemsmöte.
§ 7. Rapporter
RUS: – Maria P. - inget
Agility: – Louise - inget
Tävlingsekr: - Yvonne - inget
Tävling, lydnad: – Maria P. - tävling september, sista 10/10 start och Klass 1.
Tävling bruks: - Mikael Svensson/ - (Peter. kontaktansvarig i styrelsen) 3/10 appell o spår
Träning: Maria F. – tanken att vi ska fortsätta ett tag till, tills det blir mörkt vid 18:00.
Rally: - Caroline Fastighet inne: – Maria F.
Fastighet ute: – vakant. Ny strömkabel utlagd till parkeringen.
HUS: – Caroline - Valpträffar måndagar, valpkurs, måndag 20/9 lördag spår till valparna. Enkät. Att-göramöte.
PR/Info: – Lotta Asplund - sponsorshuset, Lotta undersöker.
Mentalansv. :– Linda Ling/ - (Bjarne . kontaktansvarig i styrelsen)MH -banan är klar och besiktigad.
Köket: Kerstin Löwenhamn - (Maria F. kontaktansvarig i styrelsen) Köket har kommit igång igen.
Tjänstehund: – vilande
Medlemsansvarig: Ami
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§ 8. Aktuella frågor

- Fler aktiva medlemmar behövs. Mer prova på. Nya grenar, ungdomar. Träningsgrupper, t ex FBgrupp.
- Städdagen. Söndagen den 24 oktober kl 10:00. Vi använder sociala medel för att kalla.
- Motioner. Tillfälle för medlemmar att påverka. Rätt att lämna motion har endast medlem. Motion
ska vara skriftlig och lokalklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Lokalklubbsstyrelsen ska
med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet. "Eget" utskick.
- Agility på övre plan. Pågående projekt, önskan att det ska vara klart innan vintern.
§ 9. Övriga frågor
Valberedning. Gullevi efterlyste förslag på ordförande.
§ 10. Mötets avslutande
Maria avslutade mötet.

Dag som ovan

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

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

...............................................................
Lotta Asplund
justerare
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