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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2015-09-11  kl 19.00  

 

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

         kassör Anders Falk, ,1:a ledamot Erik Rosander, 2:a ledamot Gunnel Persson  

         3:e ledamot Tobias den Braver, 1:a suppleant Helena Einebrant och  

         3:e suppleant Michael Rosell.      

 

 

§15:093  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:094  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:101 a-c. 

 

§15:095         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 2:a ledamot Gunnel 

Persson och 3:e ledamot Tobias den Braver. 

              

§15:096  Föregående protokoll 

Protokollet från 2015-08-11 lades till handlingarna.   

 

§15:097        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att det på några av våra lokalklubbar råder en turbulent 

stämning. Vi hoppas dock att detta ska reda ut sig till det bästa. 

   

§15:098        Återremitterade ärenden 

a) Diplom 

Ann-Christine har kontaktat Kontorsspecial i Vetlanda för prisuppgift på diplom. Olika 

förslag finns på utförande med logga etc. 

 

§ 15:099       Bordlagda ärenden 

  Inga bordlagda ärenden. 

 

§15:100        Inkommande/Utgående  

a) Post 

SBK-info utkommen där bl a SBK:s nya generalsekreterare Catrin Fernholm 

presenteras.  

Inbjudan till Hundägarutbildningskonferens 24-25 oktober. 

Jessica Krafft kommer att delta. 
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Inbjudan till Rasutvecklingskonferens 6-8 november. 

Utgående post 

Ansökan om SM i lydnad och rallylydnad är inskickad till förbundet. Bilaga 1. 

b) Skrivelser 

Inkommen skrivelse från förbundsstyrelsen med anledning av den kommande 

organisationskonferensen. Förslag ska skickas in på viktiga frågor att ta upp vid  

denna. Bilaga 2. 

 

§ 15:101        Nytt beslutsärende 

a) Arbetsgång 

Anders Falk har sammanställt riktlinjer för utbildning, arvoden mm för varje 

sektor. Bilaga 3. 

b) Agility 

Anders Falk har av Svenska Agilityklubben fått svar på ställda frågor ang arrangemang, 

medlemskap, tävling mm. Bilaga 4.  

c) SBK Tävling 

Styrelsen har skickat en skrivelse till förbundsstyrelsen med frågor om SBK tävling hur 

SBK som organisation kan hjälpa lokalklubbarna att utvecklas Bilaga 5.  

                                                        

§15:102  Kassörens rapport 
Anders Falk rapporterar om 

  medlemsutvecklingen som 2015-09-07 ligger på 5 940 medlemmar i distriktet.             

200 fler medlemmar sedan 30 juli. Bilaga 6.  

 Balansrapport 2015-09-07. Bilaga 7. 

 Resultatrapport 2015-09-07. Bilaga 8a och 8b.    

 

§ 15:103  Utbildningssektorns rapport  

  Carina Andersson rapporterar 

Att datum är klara för Grundmodul.  

Planering för ALI i januari är klart. Inbjudan skickas inom kort. 

En instruktörsträff kommer att hållas 6 november och 7 december. 

Raskunskap 23-24 januari i Jönköping. 

Inbjudan till SBK tävlingsinstruktörsutbildning skickas ut snart.  

  

§ 15:104  Rallysektorns rapport 

  Gunnel Persson rapporterar 

  En rallyträff har genomförts i Lenhovda. Dock ett lågt deltagarantal. 

  En instruktörsutbildning är påbörjad i Nybro BK.  

Sanne och Gunnel har deltagit i en träff i Blekinge på inbjudan av Barbro Langefors. 

Där diskuterades hur distrikten kan vara varandra behjälpliga vid tävlingar,  

utbildningar  mm. 

Domarträff 8 november. 

Samtliga domare från domarutbildningen i Nybro är godkända. Småland har därmed  

6 st domare i rally. 
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§15:105        Tävlingssektorns rapport 

Erik Rosander rapporterar 

Bruks SM genomfört i Malmö med många fina Smålandsresultat. Resultat och 

placeringar finns under Grattis på hemsidan. 

Resultat från Domarprovet har kommit. 1 deltagare från Småland och 2 deltagare från 

Blekinge godkända. 

En förfrågan har gått ut till samtliga lydnadsdomare om de vill gå en uppgradering för 

att få döma de nya internationella klasserna efter 1 januari 2017.  

Distriktet har ansökt om SM i lydnad och rallylydnad 2017 med Jönköping BK som 

arrangör. 

  

§15:106  Agilitysektorns rapport 

Det saknas information om inbjudan till DM i Jönköping. Ett måste för att det ska 

kunna genomföras. 

 

§15:107  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental -  Vid en ev inspirationsföreläsning vid Saxnäs BK erbjuder distriktet 

ekonomisk hjälp med max 10 000 kronor. 

Utställning –Utställningarna har flutit på bra. Nybro BK har ansökt om två officiella 

utställningar 2018. Ansökan om utställningar ska läggas ut på hemsidan.    

                      

§15:108        Tjänstehundsektorn 

Patrullhund – Billy Andersson rapporterar 

På SM Patrullhund i Västra distriktet kom Smålands Anngreth Gustafsson och 

Askelons Falcon på 3:e plats med 1143 poäng. Domare var Anders Emgård och 

Christer Dahlborg. 

Räddningshund – Inget att rapportera. 

 

§15:109        PR-sektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:110  Övrigt 

Värnamo BK undrar hur avräkningarna från SBK fungerar. Anders Falk undersöker 

detta. 

Fråga uppkommen på förra styrelsemötet gällande medlem eller ej har sekreterare Ann-

Christine Holm kontaktat Ingalill Tollstam om detta. Beskedet var att alla som deltar i 

SBK kursutbud skall vara medlemmar i SBK.  
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§ 15:111        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vrigstads värdshus 10 oktober kl 10.00. 

 

§15:112       Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Vid protokollet                                                                          Ordförande 

 

 

 

             Ann-Christine Holm                                                                 Billy Andersson 
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                 Gunnel Persson                                                               Tobias den Braver 


