SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Vetlanda BK
Tid:
2016-01-23 kl 10.00

Närvarande:

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

§15:164

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§15:165

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§15:166

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

§15:167

Föregående protokoll
Protokollet från 2015-10-12 bordläggs för underskrifter då justeringspersonerna ej
närvarar vid mötet.

§15:168

Ordförandes punkt
Ordförande informerar att Erik ska vara ordförande på Hultsfred BK:s årsmöte, och så
även på Älmhult BK:s årsmöte. Billy ska vara ordförande på Växjö BK:s årsmöte.
Distriktsordförande har närvarat på konfliktmöte på en av lokalklubbarna. Det gav ett
positivt resultat.
Förbundet har meddelat att de vill närvara vid distriktets årsmöte för att informera och
hålla föredrag om medlemsutveckling och framtid. Styrelsen tycker dock att denna
föreläsning bör hållas vid annan tidpunkt för att inte dra ut på tiden vid
årsmötesförhandlingarna.

Sida 1

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

§15:169

Medlemsmötet
Ordförande ger vice ordförande uppgiften att informera kassörens rapport till
medlemmarna på efterföljande medlemsmöte.

§ 15:170

Inkommande/Utgående
a) Post
Inkommen post:
Förbundet önskar hjälp från distriktsstyrelsen att sammanställa budgeterat resultat och
faktiska kostnader för SM-arrangemanget 2011. Frågan vidarebefordras till kassör
Anders Falk.
Utskick från förbundet med information att Svenska Brukshundklubben från och med
2016-01-01 är huvudman för assistanshundsverksamheten i Sverige.
Utgående post
Sekreterare Ann-Christine Holm har skickat in distriktets verksamhetsstatistik till
förbundet. Bilaga 1.
Påminnelse till de 8 klubbar som inte skickat in densamma har skickats ut.
b) Skrivelser
Inkommen skrivelse från Emådalen BK om önskemål att distriktet bekostar en (1)
deltagares utbildning till allmänlydnadsinstruktör per klubb. Bilaga 2.
Inkommen fråga från distriktets utbildningssektor om riktlinjer vid tillsättning av
examinationer. Bilaga 3.

§ 15:171

Nytt beslutsärende
a) Styrelsen beslutar att bifalla den inkomna skrivelsen från Emådalen BK, att bekosta
1 deltagare per klubb vid allmänlydnadsinstruktörsutbildning, alternativt annan
instruktörsutbildning motsvarande samma kostnad.
b) Styrelsen beslutar att det är varje sektors ansvarig som tillsätter examinator, lärare,
kontrollant etc vid utbildningar inom distriktet.

§15:172

Övrigt
Förslag från styrelsen till årsmötet att utbildningar som ska bekostas av distriktet måste
föregås av en kommunikation. Likaså att gällande blanketter från distriktets hemsida
måste ifyllas vid ersättningar.
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§ 15:173

§15:174

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK torsdagen 18 februari 2016 kl 19.00
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat.

Vid protokollet

Ann-Christine Holm

Justeras:

Erik Rosander

Ordförande

Billy Andersson

Justeras:

Mikael Eriksson
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