SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Vetlanda BK
Tid:
2015-11-12 kl 19.00

Närvarande:

Förhinder:

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

§15:124

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§15:125

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av §15:132 a-c.

§15:126

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes kassör Anders Falk och
2:a suppleant Jan-Erik Ek.

§15:127

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-10-10 bordlades för underskrift då justeringsperson ej var
närvarande.

§15:128

Ordförandes punkt
Ordförande uttrycker sin tacksamhet till övriga styrelsemedlemmar för deras ambition,
och respekt för arbetet såväl som för varandra.

§15:129

Återremitterade ärenden
Inga ärenden.

§ 15:130

Bordlagda ärenden
Protokollet från 2015-09-10 bordlägges till nästkommande möte eftersom
justeringsperson ej finns närvarande för underskrift.
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§15:131

Post/Skrivelser
a) Inkommande Post
 Brev från Utskottet prov och tävling, SBK med förfrågan till distrikten om arrangör
för SM i bruks och IPO 2017. Smålandsdistriktet har inte för avsikt att ansöka om
detta. Bilaga 1.
 Inbjudan från SBK till tjänstehunds utbildningsdagar 13-14 februari 2016.
Patrullhundsansvarig Billy Andersson och Räddningshundsansvarig Thomas
Ericsson anmäler sitt intresse till detta. Bilaga 2.
 Brev från FS med upplysningen att Therése Palm slutar som handläggare i utskottet
Avel och hälsa. Hon ersätts av Agneta Olsson. Bilaga 3.
Utgående post
 Svar skickat till Kalmar BK avseende anmälningsavgift. Bilaga 4.
b) Skrivelser
 Inkommet svar på skrivelse inskickad från Småland till SBK ang förslag på hur
förbundet på bästa sätt kan hjälpa lokalklubbar. Bilaga 5.
 Skrivelse från Studiefrämjandet Småland/Gotland. Deras valberedning söker namn
på kontaktpersoner för upplysningar om kandidater från vår organisation. Billy
Andersson blir kontaktperson. Bilaga 6

§ 15:132

Nytt beslutsärende
a) Ordförande- och sektorskonferens
Anders Falk lämnar förslag på innehåll till konferensen, bl a marknadsföring, avgifter,
policy mm. Konferensen bestäms till lördagen 9 april 2016. Styrelsen uppdrar till Falk
att fortsätta sitt arbete med konferensinnehåll.
b) Medlemsmodellen
Anders Falk förslår att Smålandsdistriktet startar en studiecirkel i föreningsutveckling.
Ex att cirkeln hålls vid fem olika tillfällen på fem olika lokalklubbar i Småland. Falk
arbetar vidare med detta förslag.
c) Roll-ups
De fyra roll-ups som distriktet förfogat över och som klubbarna kan låna vid olika
evenemang måste bytas ut mot nya. De har gått sönder och kan ej användas.
Ordförande tar kontakt med förbundet ang layout mm.

§15:133

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar om
 Medlemsutvecklingen som 2015-10-30 ligger på 5 889 medlemmar i distriktet.
Bilaga 7.
 Resultatrapport 2015-11-07. Bilaga 8a och 8b.
 Balansrapport 2015-11-07. Bilaga 9.
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§ 15:134

Rasutvecklingssektorns rapport
Mental - Svar på frågeställning om anvisningar och prioriteringar vid MH har
inkommit från förbundet.
Utställning – Inget att rapportera.

§ 15:135

Rallysektorns rapport
Inget att rapportera.

§15:136

PR-sektorns rapport
Inget att rapportera.

§15:137

Agilitysektorns rapport
Inget att rapportera.

§15:138

Utbildningssektorns rapport
Carina Andersson rapporterar
Instruktör bruks/tävlingslydnad startar 28-29 nov på Jönköping BK med sex deltagare.
Grundmodul start 21-22 nov på Emmaboda BK, 20 deltagare.
Inspirationsdag 6 nov i Lenhovda. 30 deltagare.
Lärarutbildning allmänlydnad steg 2, 13-15 nov.
Rapport från distriktens utbildningskonferens kommer att läggas ut på hemsidan.
De tre bruksdomare som utbildats på Växjö BK blev alla godkända vid examinationen i
Sölvesborg 26 september.
Uppdateringen av tävlingssektorns samtliga funktionärslistor är genomförd.

§15:139

Tjänstehundsektorn
Patrullhund – Billy Andersson rapporterar
FHTE-hundar får åter igen utbildas till patrullhundar.
Kursverksamheten i distriktets regi fortlöper.
Räddningshund – Kursverksamhet kommer at starta i Hultsfred. En kurs är igång med
Thomas Ericsson som instruktör.

§15:140

Tävlingssektorn
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§15:141

Övrigt
Innan dagens styrelsemöte började ber valberedningen om att få möta styrelsen.
Sekreterare Ann-Christine Holm för protokollsanteckningar.
 Styrelsens ordförande hälsar de välkomna.
 Ordförande ställer frågan till sammankallande i valberedningen om syftet att tala i
enrum med alla och envar. Styrelsemedlemmar som står för omval meddelar övriga
att de redan haft enskilda samtal med valberedningen per telefon där de svarat på
frågor samt meddelat om de står för omval eller ej. Frågan ställs ytterligare en gång.
Inget svar fås.
 Sammankallande i valberedningen meddelar att han avgår med omedelbar verkan
och lämnar mötet.

§ 15:142

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 10 torsdagen 10 december kl 19.00.

§15:143

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

Vid protokollet

Ann-Christine Holm

Justeras:

Ordförande

Billy Andersson

Justeras:
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Anders Falk

Jan-Erik Ek
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