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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2015-05-19  kl 19.00  

 

 
            
Närvarande:    Ordf Billy Andersson, vice ordf Mikael Eriksson, sekr Ann-Christine Holm, 

         kassör Anders Falk, ledamot Erik Rosander, ledamot Gunnel Persson, ledamot 

         Tobias den Braver, 3:e suppleant Michael Rosell.  

Anmält förhinder:  1:a suppleant Helena Einebrant 

          

 

 

§15:033  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:034  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:040a. 

 

§15:035         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Gunnel 

Persson och sekreterare Ann-Christine Holm. 

              

§15:036  Föregående protokoll 

Protokollet från 2015-04-07 lades till handlingarna.   

 

§15:037        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar om kongressen som han och vice ordförande deltagit i. 

Kongressen beslutade bl a att kongress ska hållas varje år. Info kommer att finnas på 

hemsidan. 

 

§15:038        Återremitterade ärenden 

  Inga ärenden. 

 

§ 15:039       Bordlagda ärenden 

  Inga bordlagda ärenden. 
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§15:040        Inkommande/Utgående  

a) Post 

Ingen inkommen eller utgående post. 

a) Skrivelser 

Inga skrivelser. 

 

§ 15:041        Nytt beslutsärende 

a) HUS-sektorn 

Utbildningssektorns ansvariga Carina Andersson, har inkommit till styrelsen med 

förslag på sina medhjälpare i sektorn. Dessa är Jessica Krafft och Annelie Damberg. 

Styrelsen godkänner detta förslag.  

                                                        

§15:042  Kassörens rapport 
  Inga förändringar sedan medlemsmötet 5 maj.    

 

§ 15:043  Utbildningssektorns rapport  

  Carina rapporterar genom sekreteraren att en uppdatering av hemsidan pågår. 

  

§ 15:044  Rallysektorns rapport  

Helgen för rallylydnadsträning och uppdatering i rally, helgen innan midsommar, är 

fullbelagd. 

Till instruktörskursen som startar 6 september är tre deltagare anmälda. 

   

§15:045        Tävlingssektorns rapport 

Två klubbar har inkommit till styrelsen med ansökan om arrangerande av SM i lydnad 

och rallylydnad 2017. Styrelsen uppdrar till sektorsansvarig att be dessa klubbar 

inkomma med mer detaljerad information om praktiska detaljer för genomförandet. 

Ärendet återremitteras till nästa styrelsemöte.  

 

§15:046  Agilitysektorns rapport 

Inget att rapportera. 

 

§15:047  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental -   

118 namn på auktoriserade funktionärer har inkommit till sektorn. Intyg till dessa ska 

skickas dem per post. 

  Utställning – Inget att rapportera.        

                      

§15:048        Tjänstehundsektorn 

  Inget att rapportera. 
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§15:049        PR-sektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:050  Övrigt 

Styrelsen anser att valberedningen ska kontaktas och påminnas om arbetet med förslag 

på 2:a suppleant till nästkommande medlemsmöte.  

Ordförande upplyser att endast SBK:s logga får förekomma på våra sektorers olika 

dokument och blanketter. 

 

§ 15:051        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 11 juni kl 19.00. 

 

§15:052       Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                          Ordförande 

 

 

 

Ann-Christine Holm                                                                 Billy Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:                                                                                     Justeras: 
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Ann-Christine Holm                                                                    Gunnel Persson 


