SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Vetlanda BK
Tid:
2015-08-11 kl 19.00

Närvarande:

Ordf Billy Andersson, vice ordf Mikael Eriksson, sekr Ann-Christine Holm,
kassör Anders Falk, ,1:a ledamot Erik Rosander, 3:e ledamot Tobias den Braver,
1:a suppleant Helena Einebrant.
Anmält förhinder: 2:a ledamot Gunnel Persson, 3:e suppleant Michael Rosell.

§15:073

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§15:074

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av §15:081b-d.

§15:075

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordf Mikael
Eriksson och 1:a ledamot Erik Rosander.

§15:076

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-06-11 lades till handlingarna.

§15:077

Ordförandes punkt
Ordförande informerar att det snart är dags att planera inför den kommande kassörsoch ordförandekonferensen. Ordförande kontaktar John Sjöberg ang
värdegrundsarbetet.

§15:078

Återremitterade ärenden
Inga ärenden.

§ 15:079

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§15:080

Inkommande/Utgående
a) Post
Ingen inkommen eller utgående post. Fortfarande saknas svar från valberedningen på
mail skickat till dem 2015-06-10.
b) Skrivelser
Inga skrivelser.
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§ 15:081

Nytt beslutsärende
a) Tjänstehund material
Tjänstehundsektorn önskar få inköpa en startrevolver till tjänstehundverksamheten.
Styrelsen bifaller detta och Erik Rosander ges i uppdrag att undersöka saken.
b) Diplom
Önskemål från styrelsemedlemmar att diplom ska inköpas för att kunna delas ut till
deltagare som genomgått utbildning i distriktets regi. Styrelsen ger sitt godkännande till
detta. Sekreterare kontaktar Vetlanda kontorsspecial om detta.
c) Minnesgåva
Kassör Anders Falk har ett förslag på en gåva att ge till funktionärer som avgår. Övriga
styrelsemedlemmar tycker det är ett mycket bra förslag.
d) Sektorsfunktionär
Ny medlem i tävlingssektorn är Jonny Petersson

§15:082

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar om
 medlemsutvecklingen som 2015-07-31 ligger på 5 740 medlemmar i distriktet.
20 färre medlemmar sedan 30 april. Bilaga 1.
 Balansrapport 2015-07-29. Bilaga 2.
 Resultatrapport 2015-07-29. Bilaga 3a och 3b.

§ 15:083

Utbildningssektorns rapport
Carina Andersson rapporterar
Att sektorn haft ett möte där alla listor och utvärderingar som ska skickas till
Studiefrämjandet gicks igenom.
Genomförda utbildningar är 4 st Grundmoduler, 1 st ALI,
1 st delexamination samt 1 st M1.
Höstens instruktörsutvecklingsdagar är inställt.
En instruktörsmeritlista är under uppbyggnad. Där ska framgå vilka utbildningar som
instruktörerna har.
Förslag ges på avgifter för grundmodul och allmänlydnadsinstruktörsutbildning. Kassör
Anders Falk tar kontakt med HUSansvarig.
Förslag ges även på att inköpa t-shirt till examinerade instruktörer.
Styrelsen ber sektorn att ta fram ett kostnadsförslag på detta.
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§ 15:084

Rallysektorns rapport
Gunnel Persson rapporterar
En uppdateringskurs har hållits av Lena Sundlöv, för rallyinstruktörer och tävlande i
juni. Mycket uppskattat.
I augusti hålls ett möte i Lenhovda för lärare och tävlingsfunktionärer.
Instruktörsutbildning startar på Nybro BK 5-6 september. En av de sökande hit har
enbart medlemskap i SKK. Distriktets policy är att sökande ska uppfylla samtliga
intagningskrav samt ha giltigt medlemskap i SBK.
16 augusti deltar rallyansvarig på möte i Sölvesborg, där Småland, Blekinge och Skåne
närvarar för att diskutera samarbete vid tävlingar, utbildningar mm.

§15:085

Tävlingssektorns rapport
Erik Rosander rapporterar
Examination på Växjö BK 15 augusti för lydnadsdomare kl.1.
Examination på Sölvesborg BK 26 september för bruksdomare kl. II.
Ny medlem i tävlingsektorn fr o m 11 augusti är Jonny Petersson.
En träff med Jönköping BK 19 augusti ang SM i Lydnad och Rallylydnad.

§15:086

Agilitysektorns rapport
Inget att rapportera.

§15:087

Rasutvecklingssektorns rapport
Mental - Mikael Eriksson framför fråga inkommen från en lokalklubb gällande
prissättningar vid M1 och funktionärsutbildningar. Klubben sätter pris efter vad
utgifterna för beskrivare, mat mm uppgår till.
Utställning – Inget att rapportera.

§15:088

Tjänstehundsektorn
Patrullhund – Billy Andersson rapporterar
Patrullhundskurs pågår i distriktets regi. Ny deltagare tillkommer, och i och med detta
är kursen fullbelagd.
Räddningshund – Inget att rapportera.

§15:089

PR-sektorn
Ingen inkommen rapport.
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§15:090

Övrigt
Styrelsen föreslår att alla sektorer gör en sammanställning om regler som gäller
ersättningar o dyl.

§ 15:091

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 10 september kl 19.00.

§15:092

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

Vid protokollet

Ordförande

Ann-Christine Holm

Billy Andersson

Justeras:

Justeras:

Mikael Eriksson

Erik Rosander
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