SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2015-02-19 kl 19.00

Närvarande:

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

§14:173

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§14:174

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§14:175

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordf Mikael
Eriksson och 1:a supp Tobias den Braver.

§14:176

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-01-15 lades till handlingarna.

§14:177

Organisationskonferensen
Ordförande och kassören informerade om organisationskonferensen som de deltog i
31 januari- 1 februari. På hemsidan ska läggas in anteckningar från dessa.

§14:178

Återremitterade ärenden
Inga ärenden.

§ 14:179

Bordlagda ärenden
a) Distriktsfunktionärer
Styrelsen beslutar att detta ska läggas som punkt på årsmötet att diskutera.
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§14:180

Inkommande
a) Inkommen post
 Förslag har inkommit om att köpa västar med text på till instruktörer. Styrelsen är
enig i att detta istället är en klubbangelägenhet och således upp till varje klubb om
de vill köpa in västar.
 FS har skickat ut en förfrågan om vad distrikt och klubbar tycker om att ha kongress
vartannat år istället för varje år. Frågan ska läggas som punkt på årsmötet för
diskussion.
 Medlem ur styrelsen har skrivit ihop ett brev om funderingar kring
organisationskonferensen. Brevet ska skickas in till FS.
 Inkommet svar på frågeställningen om agilityverksamheten saknas fortfarande.
Utgående post
Ingen utgående post.
b) Skrivelser
Inga skrivelser.

§ 14:181

Nytt beslutsärende
Inga beslutsärenden.

§ 14:182

Valberedningens punkt
Valberedningens Christer Thyrén informerade om deras arbete inför årsmötet. Förslag
finns på vakanserna och de som tillfrågats om omval har tackat ja. Förslagen har
bifogats årsmöteshandlingarna.

§14:183

Kassörens rapport
Anders Falk informerar om
 Resultatrapport 2015-01-01—2015-02-15 . Bilaga 1a och 1b.
 Balansrapport 2015-01-01—2015-02-15. Bilaga 2.
 Medlemsantalet per 2015-01-31. Antalet medlemmar ligger nu på 5 718 st.

§ 14:184

Utbildningssektorns rapport
En grundmodul med avslutande examination i Smålandsstenar/Jönköping är genomförd.
En av deltagarna slutade, men går utbildningen i Kalmar istället.
ALI-utbildning med Annelie Damberg och Jessica Krafft startar i mars.
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§ 14:185

Rallysektorns rapport
Värnamo och Forserum genomför sina första tävlingar under våren och sommaren.
Sekreterar- och skrivarutbildning startar i maj på Nybro BK. Kursledare Gunnel
Persson och Anita Sandström.
Sektorn har arbetat fram ett rapporteringsdokument som ska skickas till samtliga
klubbar. Där ska redovisas tävlingar så att en tävlingsstatistik kan föras.
Funktionärslista ska läggas ut på hemsidan.
Torsås BK kommer att ha rallytävling vid Böda camping under utställningsdagarna.

§14:186

Tävlingssektorns rapport
Domarkonferens för bruksdomare är genomförd 1 februari på Vrigstads värdshus.
Smålandsdistriktet har nu 7 lydnadsdomare kl I, 4 lydnadsdomare kl II,
5 bruksdomare IA, 32 bruksdomare IB och 4 bruksdomare IIB.
Årets funktionärsutbildningar håller på att sammanställas.
3 st tävlingssekreterarutbildningar med 11 deltagare är planerade, varav en har startat på
Smålandsstenar BK.
Kl IIB Domarkurs startar på Växjö BK 1 mars med 3 deltagare från Småland
och 1 deltagare från Blekinge.
Utbildning till tävlingsledare bruks och tävlingsledare lydnad kommer att starta vid
senare tillfälle.

§14:187

Agilitysektorns rapport
En klubbkonferens har hållits där distriktets agilityverksamhet 2015 planerades.
8 klubbar med 16 deltagare deltog.

§14:188

Rasutvecklingssektorns rapport
Mental - Lina Dahlström rapporterar att funktionärsutbildning ska hållas på Växjö BK.
Utställning – Ingen inkommen rapport.

§14:189

Tjänstehundsektorn
Billy Andersson informerar om tjänstehundskonferensen som han deltog i 31 januari-1
februari. Minnesanteckningar kommer att finnas på hemsidan.

§14:190

PR-sektorn
Ingen inkommen rapport.

§14:191

Övrigt
Styrelsen diskuterar att gratulera klubbar som firar jämna årsjubileum.
Värdegrundsarbetet ska diskuteras på årsmötet. Ordförande kontaktar John Sjöberg om
arbetsgång.
Det har uppmärksammats att någon klubb inte har klart för sig vad distriktets funktion
är. Kanske en klubbkonferens bör ordnas.
Tidigare har styrelsemedlemmar skickat ut sina resp rapporter via mail till övriga i
styrelsen. Behov finns att gå igenom samtliga sektorers rapporter under styrelsemötena,
varför vi nu återgår till det.
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§ 14:192

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Vrigstads värdshus 14 mars kl 09.30.

§14:192

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Ann-Christine Holm

Billy Andersson

Justeras:

Justeras:

Tobias den Braver

Mikael Eriksson
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