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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2015-12-10  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 2:a suppleant Jan-Erik Ek 

                          och 3:e suppleant Michael Rosell.      

Förhinder:      1:a suppleant Helena Einebrant        

 

 

 

 

§15:144  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:145  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:152 a. 

 

§15:146         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 3:e ledamot Tobias den 

Braver och 3:e suppleant Michael Rosell. 

              

§15:147  Föregående protokoll 

Protokollet från 2015-11-12genomgicks och lades till handlingarna..   

 

§15:148        Ordförandes punkt 

Ordförande informerat att han deltagit på ett klubbmöte för att upplysa om 

föreningsteknik och styrelsearbete. Detta efter önskemål från klubbens styrelse. 

En annan klubb har kontaktat förbundet i fråga om en konflikt som uppstått. 

Generalsekreterare Catrin Fernholm kontaktade därefter distriktsordföranden i ärendet. 

Hon har även tillskrivit klubben om rutiner i konflikthantering. Fernholm ber 

distriktsordföranden att kontakta klubbordföranden för att om möjligt ge hjälp och 

stöttning. 

En tredje klubb har kontaktat ordförande och bett om hjälp vid årsmötet att sitta som 

årsmötesordförande. Man är oroliga över den turbulens som uppstått mellan 

medlemmar.  
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§15:149        Bordlagda ärenden 

  Inga ärenden. 

 

§ 15:150       Återremitterade ärenden  

                      Inga återremitterade ärenden. 

 

§15:151        Post/Skrivelser  

a) Inkommande Post 

 Lokalklubbar har inkommit med önskemål om utbildning i styrelsearbete. Kassör 

Anders Falk kommer att tillse så detta kan bemötas inom snar framtid. Bilaga 1. 

 SBK:s utskott för avel och hälsa vill att distriktet utser en kontrollant för besiktning 

av MH- och MT-banor. Bilaga 2. RUS-sektorns Michael Rosell och Mikael Eriksson 

tittar över detta. 

 Inbjudan till organisationskonferensen 2016. Ordförande Billy Andersson och kassör 

Anders Falk anmäler sig till denna.  Bilaga 3. 

Utgående post 

 Sekreterare i styrelsen har meddelat Studiefrämjandets valberedning att Billy 

Andersson kan ta ansvaret att vara kontaktman till/från distriktet 

 

b) Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

 

§ 15:152        Nytt beslutsärende 

a) Medlemsmodellen 

Smålandsdistriktet kommer att tillsammans med Studiefrämjandet att hålla en 

studiecirkel i föreningsteknik. Styrelsen ser positivt på detta samarbete med SF.  

 

§15:153  Kassörens rapport 
Anders Falk rapporterar om 

  Medlemsutvecklingen som 2015-11-30 ligger på 5 838 medlemmar i distriktet.             

Bilaga 5 

 Budget för 2016. Bilaga 6.  

 Balansrapport 2015-12-09. Bilaga 7. 

 Resultatrapport 2015-11-07. Bilaga 8a och 8b. 

Kassören har fått in årsplanering framtill juni 2017 från samtliga sektorer. 

Påtalar att ordförandekonferensen måste flyttas fram till mitten av april -16 pga KUL-

träff. 
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§ 15:154  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental -  En figurantutbildning kommer att hållas för MH-figuranter.  

Utställning – Inget att rapportera.   

    

§ 15:155  Rallysektorns rapport 

  Gunnel Persson rapporterar: 

  Examination för rallyinstruktörer i januari i Sävsjö. 

En domarträff är genomförd med domare från Småland och Blekinge. Endast tre 

domare hade förhinder att närvara. 

 

§15:156        PR-sektorns rapport 

Inget att rapportera. 

 

§15:157  Agilitysektorns rapport 

Tobias den Braver rapporterar: 

En utbildning för tävlingsledare planeras till efter nyår. 

Konferens för distriktets klubbar sker 13 februari. Inbjudan ska skickas ut. Svenska 

Agilityklubben kommer att delta på konferensen. 

 

§15:158  Utbildningssektorns rapport  

  Carina Andersson rapporterar 

  Ledarutbildning kommer att hållas vid fyra tillfällen. 

  Inspirationsdagen blev en lyckad tillställning med 38 instruktörer på plats. 

 

§15:159        Tjänstehundsektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:160        Tävlingssektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:161  Övrigt 

Inget. 
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§ 15:162        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 23 januari kl 10.00. 

 

§15:163        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                                                         Michael Rosell 


