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Protokoll,  Styrelsemöte  

Plats:          Vetlanda BK   

Tid:            2016-02-18  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 och 2:a suppleant Jan-Erik Ek        

 

 

 

 

 

§15:175  Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§15:176  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes med tillägg av §15:185 b. 

 

§15:177         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes kassör Anders Falk och 

3:e suppleant Michael Rosell. 

              

§15:178  Föregående protokoll 

Protokollen från december 2015 och januari genomgicks och lades till handlingarna..   

 

§15:179        Ordförandes punkt 

Ordförande gör en snabb genomgång av innehållet på 2015 års organisationskonferens 

samt årets Utbildningsdagar Tjänstehund. Minnesanteckningar från dessa ska läggas ut 

på distriktets hemsida.  

Ordförande Billy Andersson och 1:a ledamot Erik Rosander har hjälpt till på fyra 

lokalklubbars årsmöten som mötesordförande.  

 

§15:180        Bordlagda ärenden 

  Inga ärenden. 
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§ 15:181       Återremitterade ärenden  

                      Inga återremitterade ärenden. 

 

§15:182        Post/Skrivelser  

a) Inkommande Post 

 En kom-ihåg-lista har skickats ut från förbundet om värt att tänka på vid och efter 

årsmöte. 

 Studiefrämjandet har utkommit med diverse föreläsningar till klubbar och distrikt. 

 Kallelse till Kongressen 14-15 maj. Bilaga 4. 

Utgående post 

 Sekreterare i styrelsen har via PR-sektorn skickat ut kallelse till ordförandekonferens 

och sektorträff i april. 

 

b) Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

 

§ 15:183        Nytt beslutsärende 

a) Ändrade ersättningar 

Kassör Anders Falk föreslår fasta ersättningar vid olika arrangemang i form av hyra, 

mat mm. Ett utskick ska göras till samtliga sektorer i distriktet om förslag på 

ersättningar. 

b) Fadderverksamhet 

En lista bör finnas på hemsidan där det framgår vem i styrelsen som är fadder för 

respektive klubb. 

 

§15:184  Kassörens rapport 
Anders Falk rapporterar om 

 Medlemsutvecklingen som 2016-01-31 ligger på 5 852 medlemmar i distriktet.             

Bilaga 1. 

 Balansrapport 2016-02-18. Bilaga 2a och 2b. 

 Resultatrapport 2016-02-18. Bilaga 3. 
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§ 15:185  Rasutvecklingssektorns rapport 

Mental - Till kvalitetssäkrare för MH/MT-banor är Carina Melanoz. Hon kommer att 

medverka vid fälttest MT.  

Funktionärslistorna är fortfarande under all kritik. Många klubbar skickar inte in listor 

på de funktionärer som tjänstgjort. Dessutom går det oftast inte att tyda 

namnteckningarna. Ett namnförtydligande måste finnas med.    

Utställning – Angelita Nooni rapporterar att Öland BK bett att få ställa in både den 

inofficiella  utställningen 16/7 och den officiella utställningen 17/7. Efter rådfrågning 

med SBK centralt visar det sig att det inte går att ställa in de utställningar man ansökt 

om. Angelita tar fortsatt kontakt med Öland BK för att på bästa sätt ge den hjälp som 

behövs för att genomföra dessa.   

    

§ 15:186  Rallysektorns rapport 

  Gunnel Persson rapporterar att en skrivarkurs och sekreterarkurs påbörjas 12 mars. 

                      Utvecklingskursen för rallyinstruktörer, med Nina Steinbach, är flyttad från 

       april till augusti. 

  

§15:187        PR-sektorns rapport 

Inget att rapportera. 

 

§15:188  Agilitysektorns rapport 

Tobias den Braver rapporterar: 

En agilitykonferens har hållits där 10 klubbar deltog. Svenska Agilityklubben inbjöds 

med två personer. Konferensen var mycket uppskattad. Ett samarbete mellan SBK och 

Sv Agilityklubben börjar komma till stånd. 

 

§15:189  Utbildningssektorns rapport  

  Inget att rapportera. 

 

§15:190        Tjänstehundsektorn 

  Inget att rapportera. 

 

§15:191        Tävlingssektorn 

  Erik Rosander rapporterar om 

En bruksdomarkonferens 30 januari i Sävsjö med mycket stort deltagarantal. Skåne- 

och Blekingedistriktet var representerade. 

Examination av lydnadsdomare kl.1 hålls i Moheda 21 februari. 

Smålandsdistriktet har fått två funktionärer uttagna till bruks SM 2016: domare i 

rapport är Lars Ljungqvist, Värnamo BK och skyddsfigurant är Simon Larsson,  

Kalmar BK.  

När anmälningstiden för årets kurser inom tävlingssektorn gick ut hade bara tre st 

anmält sig till TL-utbildning bruks och tre st till TS-utbildning. TS-utbildningen 

kommer att starta på Växjö BK inom kort. 

TL-utbildningen bruks ställs in då en kurs med tre deltagare inte går runt.   
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§15:192  Övrigt 

Inga övriga frågor eller ärenden. 

 

§ 15:193        Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls på Vrigstads värdshus 13 mars kl 09.30. 

 

§15:194        Mötets avslutande 

     Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens styrelsemöte avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Vid protokollet                                                                          Ordförande 

 

 

 

             Ann-Christine Holm                                                                 Billy Andersson 
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                 Anders Falk                                                                     Michael Rosell 


