SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Vrigstad värdshus
Tid:
2015-10-10 kl 10.00

Närvarande:

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

§15:113

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§15:114

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§15:115

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Mikael
Eriksson och 3:e suppleant Michael Rosell.

§15:116

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-09-11 bordlägges för underskrifter då justeringspersonerna ej
närvarar vid mötet.

§15:117

Ordförandes punkt
Ordförande informerar att hundar från FHTE ej längre beviljas utbildning till
patrullhund pga ej registrering i SKK.

§15:118

Medlemsmötet
Ordförande går igenom vad som skall framföras på medlemsmötet som hålls direkt
efter dagens styrelsemöte.

§ 15:119

Inkommande/Utgående
a) Post
Inkommet brev från Växjö BK med förvecklingar och oklarheter i samarbetet mellan
distrikt och klubb med riktlinjer gällande utbildning till rallyinstruktör. Sekreterare tar
kontakt med ansvarig för rallysektorn. Bilaga 1.
Inkommet svar från förbundet på kassör Anders Falks fråga om avräkningar. Bilaga 2.
Brev från Kalmar BK där fråga ställs om få skifta anmälningsavgift från
rallylydnadsutbildning till tävlingslydnadsinstruktör. Styrelsen säger nej till detta men
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föreslår att anmälningsavgiften kan vara innestående till utbildning inom samma gebit.
Bilaga 3.
Bekräftelse på att distriktets skrivelse inkommit till förbundet gällande frågor om vad
SBK centralt kan hjälpa lokalklubbarna med.
Utgående post
Rekommendationer inskickade till förbundet gällande lärarna som ska gå lärarutbildning
Allmänlydnad steg 2. Bilaga 5.
Förslag inskickade till SBK om diskussionsämnen vid organisationskonferensen 2016.
Bilaga 6.
b) Skrivelser
Inga skrivelser.
§ 15:120

Nytt beslutsärende
Inga ärenden.

§15:121

Övrigt
Inget.

§ 15:122

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK torsdagen 12 november kl 19.00.

§15:123

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

Vid protokollet

Ann-Christine Holm

Justeras:

Michael Rosell

Ordförande

Billy Andersson

Justeras:

Mikael Eriksson
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