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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2015-06-11  kl 19.00  

 

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

         kassör Anders Falk, ledamot Gunnel Persson, ledamot Tobias den Braver, 

         1:a suppleant Helena Einebrant, 3:e suppleant Michael Rosell.  

Anmält förhinder: ledamot Erik Rosander.         

 

 

§15:053  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:054  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:061b. 

 

§15:055         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Tobias den 

Braver och 1:a suppleant Helena Einebrant. 

              

§15:056  Föregående protokoll 

Protokollet från 2015-05-19 lades till handlingarna.   

 

§15:057        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att Småland representerats vid patrullhundstävling i Villingsberg 

6-7 juni. 343:e bevakningskompaniet placerade sig på 4:e plats med 343 poäng. 

   

§15:058        Återremitterade ärenden 

  Inga ärenden. 

 

§ 15:059       Bordlagda ärenden 

  Inga bordlagda ärenden. 

 

§15:060        Inkommande/Utgående  

a) Post 

Ingen inkommen post. 

Utgående post: 

Sekreterare Ann-Christine Holm skickat mail 10/6 till samtliga i valberedningen med 

fråga om de har förslag på 2:a suppleantplatsen. Bilaga 1. 

b) Skrivelser 

Inga skrivelser. 
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§ 15:061        Nytt beslutsärende 

a) SM lydnad/rallylydnad 

Styrelsen godkänner och beslutar att Jönköping BK står som värd och arrangerar SM i 

lydnad och rallylydnad 2017. Styrelsens Anders Falk och Erik Rosander ska 

tillsammans med JBK;s ordförande prata ihop sig om plats, logistik mm. 

b) Studiefrämjandet 

Studiefrämjandet har till styrelsen inkommit med ett brev om samarbetet med SBK. 

Någon smärre justering ska göras i brevet och därefter ska det sättas ut på distriktets 

hemsida. Bilaga 2. 

Förslag finns också på att kursrapport ska finnas på hemsidan.  

                                                        

§15:062  Kassörens rapport 
Anders Falk rapporterar om 

  medlemsutvecklingen som 31 maj ligger på 5 777 medlemmar i distriktet. 66 färre 

medlemmar sedan 30 april. Bilaga 3.  

 Balansrapport 2015-06-09. Bilaga 4. 

 Resultatrapport 2015-06-09. Bilaga 5a och 5b.    

 

§ 15:063  Utbildningssektorns rapport  

  Inget att rapportera.  

  

§ 15:064  Rallysektorns rapport  

Gunnel Persson rapporterar att en uppdatering för rallyinstruktörer och tävlanden ska 

genomföras 13-14 juni.  

Några anmälningar har inkommit till instruktörsträffen i höst. 

   

§15:065        Tävlingssektorns rapport 

Helena Einebrant rapporterar att årets samtliga kurser är avslutade, med undantag av 1 

TS kurs på Växjö BK.  

Jönköping BK kommer att stå som arrangör vid SM i lydnad och rallylydnad 2017, 

efter att Växjö BK dragit tillbaka sin intresseanmälan. Smålandsdistriktet kommer att 

ansöka om arrangemanget enligt fastställda rutiner. 

15 juni träffas tävlingssamverkan syd för avstämning av 2016 års tävlingar. 

Årets DM-tävlingar i lydnad och spår är avgjorda och resultaten finns under `Grattis´ på 

hemsidan. 

 

§15:066  Agilitysektorns rapport 

Inget att rapportera. 
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§15:067  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental -  Tjänstgöringskort till auktoriserade funktionärer enligt distriktets 

funktionärslista är utskickade. 

Utställning – Tre av distriktets utställningar är genomförda och en hålls nästa helg. 

Påminnelse om ansökning till arrangerande av 2018 års utställningar ska skickas ut.      

                      

§15:068        Tjänstehundsektorn 

Patrullhund – Inträdesprov för 10 deltagare till ny patrullhundskurs genomförs 14 juni. 

Smålandsdistriktet står som arrangör. 

Räddningshund – Skillingaryd-Attila har startat räddningshundskurs med delprov 1. 

 

§15:069        PR-sektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:070  Övrigt 

Inget övrigt. 

 

§ 15:071        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 11 augusti kl 19.00. 

 

§15:072       Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                          Ordförande 

 

 

 

Ann-Christine Holm                                                                 Billy Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:                                                                                     Justeras: 

 

 

 

 

Tobias den Braver                                                               Helena Einebrant 


