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Protokoll,  Avslutande styrelsemöte, Smålandsdistriktet   
Plats:         Eksjöhovgårds Värdshus, Sävsjö    
Tid:            2019-03-10, kl 10.00  
 
            
 

Närvarande:  ordf Billy Andersson, vice ordf Tobias den Braver, sekr Ann-Christine Holm, 
                        kassör Anders Falk, 1:a ledamot Carina Andersson, 2:a ledamot  Anitha Alarik,    

3:e ledamot Sanne Laursen, och 3:e suppleant Diana Valtysdottir. 
Ej närvarande: 1:a suppleant Rebecca Ljungqvist och  2:a suppleant Cecilia Alexandersson.            
                         
 
§18:214  Mötets öppnande 

  Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 
§18:215  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§18:216  Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 

valdes 3:e ledamot Sanne Laursen och 3:e suppleant Diana Valtysdottir. 

 

§18:217  Föregående protokoll 

  Protokollet från 2019-02-28 genomgicks och fördes till handlingarna. 

    

§18:218  Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden. 

 

§18:219         Skrivelse och rapporter 

Inga skrivelser eller rapporter. 

       

§18:220  Nytt beslutsärende 

                      Inga ärenden. 

 

§18:221         Verksamhetsåret 2018 

Ordförande säger sig vara nöjd med samarbetet mellan funktionärerna i styrelsen.  Info: 

SBK har infört en ny medlemsregistrering som bl a innebär att Sv Hundungdom 

registreras i SBK och en separat ruta ska kryssas i om de vill ha medlemskap i            

Sv Hundungdom. 
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§18:222      Årsmötet 

Carina Andersson ska informera mötet om att det blir en utbildning i föreningsteknik 6 

oktober på Vrigstad värdshus. Inbjudan till detta ska skickas ut. Förmiddagen ska 

handla om etik & moral. Eftermiddagen vigs åt tre grupper, kassör, sekreterare och 

ordförande. 

Vidare ska informeras om att det är viktigt att klubbarna inkommer med uppgifter om 

klubbens officiella adress.  

 

§18:223        Övriga frågor 

Rallylydnadssektorns Lena Mattsson ska bjudas in till nästa möte för diskussion om 

tillsättning av rallylydnadsdomare. 

 

§18:224     Avslut av verksamhetsåret 2018 

Ordförande tackade samtliga styrelsemedlemmar för ett gott  

samarbete 2018. 

2018 års styrelse upplöses härmed.  

. 

§ 18:225        Mötets avslutande 

Ordförande förklarade det avslutande styrelsemötet för verksamhetsåret 2018 avslutat. 

 

 
            
 
           Ordförande                                                                                                              Sekreterare         

 

 

 
   Billy Andersson                                                                                Ann-Christine Holm    
 

 

 

                                                             
 
 
                                                                                                  
             Justeras:                                                                                                                 Justeras:    
 
 
 
     

      Sanne Laursen                                                      Diana Valtysdottir 
                                                               


