SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2018-02-22 kl 19.00

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
sekreterare Ann-Christine Holm, kassör Anders Falk, 1.a ledamot Erik Rosander
och 1:a suppleant Michael Rosell.

Ej närvarande: 2:a ledamot Gunnel Persson, 3:e ledamot Sanne, 2:a suppleant Carina Andersson
och 3:e suppleant Rebecca Ljungqvist.

§17:195

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§17:196

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av §18:203a.

§17:197

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes
Anders Falk och Erik Rosander.

§17:198

Föregående protokoll
Protokollet från 21 januari bordläggs eftersom justeringsperson ej närvarar.

§17:199

Ordförandes punkt
Ordförande informerar styrelsen om vikten av att vi styrelsemedlemmar och likaså
SBK-representanter sköter oss ute på klubbarna och föregår med gott exempel. Det
finns representanter på vissa klubbar som handlat på ett mindre bra sätt. Representanter
för distriktsstyrelsen har varit behjälpliga vid ett antal klubbars årsmöten. Även
rasklubb har bett om hjälp.

§17:200

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
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§17:201

Årsmöte 2018
Bodo Bäckmo är tillfrågad om föreläsning vid kommande årsmöte och tackat ja till
detta.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 skrevs under av de styrelsemedlemmar som
är närvarande.

§ 17:202

Inkommande och utgående
a) Post
Inkommen post:
Kallelse till kongressen 2018.
Inkommen bekräftelse på att Smålandsdistriktet skickat in sin verksamhetsstatistik.
Bilaga 2.
Inkommen bekräftelse på att Smålandsdistriktet skickat in motion till förbundet.
Bilaga 3.
Utgående post:
Svar till Förbundet på Remiss Organisation 2020. Bilaga 4.
b) Skrivelser
Inkommen fråga från medlem som undrar om utbildning till domare i nosework kan
betalas av distriktet. Ordförande kontaktar FS om detta. Bilaga .1

§17:203

Nytt beslutsärende
a) Kongressen
Styrelsen beslutar att skicka tre delegater till kongressen 2018. Anders Falk, Billy
Andersson och ytterligare en. Vem det blir beslutas på det konstituerande styrelsemötet.

§ 17:204

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar att medlemsantalet nu ligger på 5 758 medlemmar. En ökning
med 65 medlemmar. Bilaga 5.
Balansrapport för tiden fram till 2018-02-06. Bilaga 6.
Resultatrapport fram till 2018-02-06. Bilaga 7a-b.
Antalet delegater på lokalklubbarna har sjunkit pga det minskade antalet medlemmar.
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§17:205

Rallylydnadssektorn
Ingen inkommen rapport.

§17:206

Utbildningssektorns rapport
Ingen inkommen rapport.

§17:207

Tävlingssektorns rapport
Domarkonferens har avhållits på Vrigstad värdshus med svagt deltagande. Orsakerna
var sjukdom, dåligt väder och semester. Samt dåligt intresse från en del domare.
Funktionärskonferens för tävlingsledare och tävlingssekreterare 24 februari. 30
deltagare från 14 klubbar har anmält deltagande.
Smålandsdistriktet har ett stort behov av att utbilda både tävlingssekreterare och
tävlingsledare.

§17:208

Agilitysektorns rapport
Inget att rapportera.

§17:209

Tjänstehundsektorns rapport
Billy Andersson blev på organisationskonferensen tilldelad SBK:s förtjänstmedalj för
Förtjänstfullt arbete inom tjänstehundsverksamheten.
Ann-Christine Holm har blivit antagen till utbildning Försvarsmaktskontrollant i
Halmstad i maj.

§17:210

PR-sektorns rapport
Sanne Laursen rapporterar via sekreteraren att diplomen är beställda på Kontorsspecial i
Vetlanda.

§17:211

Rasutvecklingssektorns rapport mental
Styrelsen diskuterar vidden av att missnöjda och icke godkända deltagare på
utbildningar ofta lägger skulden på examinatorerna och sprider rykten som inte är av
gagn för verksamheten. Styrelsen har fullt förtroende för bedömare och examinator
inom mentalverksamheten i Småland.
Michael Rosell rapporterar att det blir ett uppdateringstillfälle på Mönsterås BK 8 april
som distriktet arrangerar.
Synpunkter på remiss Avel & Hälsa angående utbildningsplan för mentalitet inom SBK
har lämnats in till förbundet. Bilaga
Rasutvecklingsektorns rapport utställning
Ingen inkommen rapport.
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§17:212

Övrigt
Inga övriga ärenden.

§17:213

Nästa styrelsemöte
Avslutande styrelsemöte på Vrigstad värdshus 18 mars kl 10.00.

§17:214

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

__________________
Ann-Christine Holm

_________________
Billy Andersson

Justeras:

Justeras:

_________________
Anders Falk

_______________
Erik Rosander
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