SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2015-01-15 kl 19.00
Närvarande:

Ordf Billy Andersson, vice ordf Mikael Eriksson sekr Ann-Christine Holm,
kassör Anders Falk, ledamot Erik Rosander, 1:a supp Tobias den Braver och
3:e supp Helena Einebrant
Ej närvarande: ledamot Gunnel Persson ledamot Victoria Kullenberg
och 2:a suppleant Johan Nilsson.

§14:153

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. I samband med detta
gav övriga styrelsemedlemmar en blomma till ordförande som gratulation på jämn
födelsedag.

§14:154

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av §14:161a-d.

§14:155

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Erik Rosander
och 3:e suppleant Helena Einebrant.

§14:156

Föregående protokoll
Protokollet från 2014-12-04 lades till handlingarna.

§14:157

Ordförandens punkt
Ordförande informerade om att generalsekreterare Peter Rimsby lämnat in
avskedsansökan. Han arbetar sin sista dag på förbundsstyrelsen 16 juni.

§14:158

Återremitterade ärenden
Styrelsen diskuterade hur klubbarna på bästa sätt ska komma igång med
värdegrundsarbetet. Ärendet bordläggs.

§ 14:159

Bordlagda ärenden
a) Protokoll
Protokollet från 2014-11-14 skrevs under och lades till handlingarna.
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§14:160

Inkommande
a) Inkommen post
 Diverse utbud från Studiefrämjandet om utställning, föreläsning mm.
 Styrelsen saknar inkommet svar från förbundet på frågeställningen gällande
agilityverksamheten.
Utgående post
Ingen utgående post.
b) Skrivelser
Inga skrivelser.

§14:161

Nytt beslutsärende
a) Vetlanda BK
Styrelsen uppdrar till Jennifer Hoffsö, Vetlanda BK, att skicka ut kallelse till
klubbens medlemmar om årsmötet. Förslag på tidpunkt är 28 februari.
b) Tävling 2015
Styrelsen diskuterar och funderar över olika förslag att premiera klubbar som
behåller och ökar sitt medlemsantal.
c) Fadderverksamhet
Faddrarna ska påminna klubbarna om anmälan till årsmötet samt att de ska inkomma
med anmälan om utbildning till tävlingsfunktionärer.
d) Distriktsfunktionärer
Anders Falk visar en uträkning på vad en inhyrd distriktsinstruktör skulle inbringa
ekonomiskt för klubbarna. Styrelsen fortsätter med idéerna kring detta. Ärendet
bordläggs till nästkommande möte.

§ 14:162

§14:163

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
Kassörens rapport
Anders Falk informerar om
 Balansrapport 2015-01-01—2015-11-11 . Bilaga 1.
 Medlemsantalet 2014-01-01—2014-12-31. Antalet medlemmar ligger nu på 5 658.
Bilaga 2.
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§ 14:164

Utbildningssektorns rapport
 En grundmodul är igång i Jönköping och Smålandsstenar, med Annelie Damberg
och Annica Lindstöm.
 Annica Lindström håller ytterligare en grundmodul i Nässjö.
 Instruktörsträffen som skulle ha varit 24 januari flyttas fram till senare datum.

§ 14:165

Rallysektorns rapport
En inbjudan om sekreterar- och skrivarkurs skickas i dagarna ut. Den hålls i Nybro.
Smålands remissvar till revideringen är sammanställd och inskickad till förbundet.

§14:166

Rasutvecklingssektorns rapport
Mental - Lina Dahlström medverkar på den extrainsatta MT-konferensen 17-18
januari.
Utställning – Ingen inkommen rapport.

§14:167

Tävlingssektorns rapport
 Domarkonferens på Vrigstad värdshus 1 februari 2015 med inbjudna
distriktsrepresentanter från Skåne, Halland, Blekinge och Östergötland.
 2015 års domaruppdrag är färdigställda och utskickade till distriktets samtliga
klubbar och domare.
 Hittills ett mycket svalt intresse från lokalklubbarna att utbilda funktionärer i vår.
 Tävlingsstatistiken för 2014 är framtagen och skickad till PR-sektorn för inlägg på
hemsidan.

§14:168

Agilitysektorns rapport
 Information finns på hemsidan.
 Nyhetsbrev har skickats ut om klubbkonferens 1 februari. Någon från agilityklubben
ska bjudas in. Påminnelse om konferensen har skickats ut.

§14:169

Tjänstehundsektorn
Ann-Christine Holm, tjänstehundsektorn, är anmäld till KU administration 21-22
februari. Även Eva Levin, Älmhult BK, kommer att delta.

§14:170

PR-sektorn
Ingen inkommen rapport.
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§14:171

§14:172

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Njudung BK torsdagen 19 februari kl 19.00.
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Ann-Christine Holm

Billy Andersson

Justeras:

Justeras:

Helena Einebrant

Erik Rosander
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