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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2015-04-07  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, 1:a supp Helena Einebrant och 3:e suppleant Michael Rosell 

samt PR-ansvarig Robie Aqvilin  

          

 

 

§15:013  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:014  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:021a-c. 

 

§15:015         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Gunnel 

Persson och ledamot Tobias den Braver. 

              

§15:016  Föregående protokoll 

Protokollen, dvs avslutande och konstituerande,  från 2015-03-14 lades till 

handlingarna.   

 

§15:017        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att han och Erik Rosander från distriktsstyrelsen ska ha 

gemensamt möte med representant från Studiefrämjandet 22 april kl 14.30 i Växjö. 

Samtal ska föras om ordningsgången mellan SF och SBK. Vissa oklarheter ska redas ut. 

  

§15:018        Återremitterade ärenden 

  Inga ärenden. 
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§ 15:019       Bordlagda ärenden 

a) Sektorsansvariga 

Styrelsen utsåg som ansvariga till:  

Tävlingssektorn -  Erik Rosander 

Rallysektorn – Gunnel Persson 

Agilitysektor – Mikael Nilsson 

Tjänstehundsektorn patrullhund – Billy Andersson 

Tjänstehundsektorn räddningshund – Thomas Eriksson  

Rasutvecklingssektorn utställning – Angelita Nooni 

Rasutvecklingssektorn mental – Michael Rosell och Mikael Eriksson 

Utbildningssektorn – vakant. Tobias ringer namn som inkommit på förslag. 

PR-sektorn – Robie Aqvilin 

b) Planering av möten 

Styrelsen planerade gemensamt datum för verksamhetsårets alla möten. Styrelsemöten 

bestämdes till 12/5, 11/6, 11/8, 10/9, 10/10, 12/11, 10/12, 30/1 och 18/2. 

Medlemsmöten bestämdes till 5/5, 10/10 och 30/1. 

Ordförande- och kassörskonferens bestämdes till 10/10 och årsmötet till 13/3 2016.  

 

§15:020        Inkommande  

a)  Inkommen post 
Ingen inkommen post. 

b) Utgående post 

Svar på frågan om kongress vartannat år har skickats till förbundet. Majoriteten på 

årsmötet vill ha kvar kongress varje år. 61 medlemmar var för detta och 2 medlemmar 

ställde sig tveksamma. Bilaga 1.           

c) Skrivelser 

Inga skrivelser. 

 

§ 15:021        Nytt beslutsärende 

a) Medlemsmöte 

På medlemsmötet 5 maj ska ev diskussioner inför förbundskongressen ges utrymme. 

Information om ordförande- och kassörskonferens ska ges. 

b) Diplom 

Klubbar som firar årsjubileum ska uppmärksammas av Smålandsdistriktet i form av 

diplom. En lista finns med startår för klubbarna. Dock saknas ett antal klubbar.  

c) Kassörsärenden 

Kassör Anders Falk tog upp fråga om utbetalning av reseersättning. Dessa blanketter 

bör inkomma till kassören från medlemmar senast 10 dagar efter genomförd aktivitet.   
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§15:022  Kassörens rapport 
  Anders Falk  informerar om 

 Resultatrapport   2015-01-01—2015-03-31 . Bilaga 2a och 2b. 

 Balansrapport 2015-01-01—2015-03-31. Bilaga 3. 

 Medlemsantalet per 2015-03-31. Antalet medlemmar ligger nu på 5 819 st. Bilaga 4. 

 

§ 15:023  Utbildningssektorns rapport  

Christer Thyrén genomför KUL-träff i Lenhovda 25 april. Inbjuden är Ann-Marie 

Folkesson från Svenska Brukshundklubben. 

  

§ 15:024  Rallysektorns rapport  

  Utbildning till sekreterare i Nybro 19 april, 4 deltagare och till skrivare med 5 deltagare. 

  Rallymöte ska hållas för funktionärer och instruktörer 10 maj i Lenhovda. 

  Rallylydnadshelg med Ida Lindgren i juni på Nybro BK. 

Rallyansvarig, Gunnel Persson, har blivit kontaktad av Blekinge distrikt och erbjudits 

samarbete med dem och Skånedistriktet. 

   

§15:025        Tävlingssektorns rapport 

Tävlingssektorn har börjat bra med många anmälningar, speciellt i spår elit och sök alla 

klasser. 

Hultsfred BK har ansökt om att ställa in flera tävlingar under 2015 pga funktionärsbrist 

och turbulens i klubben. Tävlingssektorn har godkänt inställande av 1 styck 

lydnadstävling, 1 styck söktävling och 1 styck spårtävling. 

Pågående kurser är 1 styck TL bruks, 1 styck TS och 1 styck 2B domarkurs. 

1 styck TS är genomförd, med alla deltagare godkända. 

1 st TS startar inom kort. 

TL lydnad startar i mitten av april på Växjö BK. 

Teoretiska domarprov hålls på Växjö BK 8 april.  

  

§15:026  Agilitysektorns rapport 

Inget att rapportera. 

 

§15:027  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental -  hemsidan skall uppdateras snarast. 

  Utställning – Ingen inkommen rapport.        

                      

§15:028        Tjänstehundsektorn 

  Inget att rapportera. 
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§15:029        PR-sektorn 
Sektorsansvarig Robie Aqvilin, informerar om hur hon tänkt sig sköta distriktets 

hemsida. Styrelsen och Robie diskuterar lite olika förslag och idéer.  

                       

§15:030  Övrigt 

Styrelsen diskuterar förslag på att ha någon som är ansvarig för sammanställning av 

information som ska delges lokalklubbarna via fadderverksamheten. Ledamot Gunnel 

Persson utses till detta. 

 

§ 15:031        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vetlanda BK 12 maj kl 19.00. 

 

§15:032       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                                                                    Gunnel Persson 


