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Protokoll  Konstituerande Styrelsemöte    

Plats:        Eksjöhovgårds värdshus   

Tid:          2019-03-10  kl 15.00 

 
 

 

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, 1:a suppleant Diana Valtysdottir,  

Ej närvarande:   2:a suppleant Cecilia Alexandersson och 3:e suppleant Jens Westlund. 

  

 

   

 

§19:001       Mötets öppnande 

Ordförande Billy Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§19:002   Godkännande av dagordningen 

    Dagordningen godkändes med tillägg av §19:005 b, Skrivelser. 

 

§19:003   Upprop och presentation av styrelsen 

  Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna. Ingen presentation behövs då ingen 

närvarande är nyvald. Presentationen bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.  

 

§19:004   Val av två justeringsmän 

  Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Tobias 

den Braver och 1:e suppleant Diana Valtysdottir. 

 

§19:005 a      Ordförandes punkt 

Ordförande, Billy Andersson, informerar att han fått sig tillsagt på de tre klubbar han 

varit årsmötesordförande på att de hyser största förtroende för distriktsstyrelsen. Vi 

tackar för detta förtroende. 

 

§19:005 b Skrivelser 

 Skrivelse inkommen från lokalklubb där det klart framgår att vid utbildning till 

testledare är en förutsättning att få använda utbildare tillhörande den egna klubben. 

RUS-sektorns Michael Rosell har svarat på skrivelsen. Bilaga 1. 

 Skrivelse inkommen från lokalklubb om att få ekonomiskt stöd till föreläsning. 

Detta beslutades 2015, men då klubben inte nyttjat detta tidigare utgår inget 

ekonomiskt stöd. Bilaga 2 

 Skrivelse med förfrågan om hjälp vid handhavandet av SBK:s tävlingsprogram vid 

MH och MT. Styrelsen uppdrar till RUS-sektorns Michael Rosell svara 

vederbörande. Bilaga 3.  
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 Skrivelse också inkommen från tävlingssektorns Erik Rosander med fråga om 

milersättning till domare i bruks och lydnad vid domarkonferenser. Kassör Anders 

Falk svarar att det ska vara lika för alla distriktsfunktionärer.  Vid träffar och 

konferenser som kallas till av distriktet eller sektorer. Bilaga 4. 

 

§19:006  Utse Sektoransvariga att ansvara inför Distriktsstyrelsen till resp kommitté eller 

arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgrupp vid nästa 

styrelsemöte för godkännande 

a) Utbildningssektorn  – Carina Andersson 

b) Tävlingssektorn – Erik Rosander 

c) Rasutvecklingssektorn utställning – Angelita Nooni 

d) Rasutvecklingssektorn mental – Michael Rosell.  

e) PRsektorn  – Sanne Laursen 

f) Tjänstehundsektorn  – Billy Andersson 

g) Agilitysektorn  – Vakant.  

h) Rallysektorn – Lena Mattsson 

i) Web-.ansvarig  -- Anitha Alarik 

 

§19:007   Val av kongressombud 

Till kongressombud valdes ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk. och  

vice ordförande Tobias den Braver. 

 

§ 19:008          Val av firmatecknare 

                        Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post  

  och bank samt disponera föreningens bankkonton utsågs 

  ordförande Billy Andersson och kassör Anders Falk. 

 

§ 19:009 Val av VU 

  Till styrelsens verkställande utskott (VU) utsågs ordförande Billy Andersson, 

   kassör Anders Falk och sekreterare Ann-Christine Holm. 

 

§ 19:010 Nytt beslutsärende 

a)  Beslutas att utbilda fler beskrivare, testledare och figuranter för MH och MT. 

b) Ansvarig för rallysektorn, Lena Mattson, ska bjudas in till nästa möte för att 

diskutera tillsättning av domare i rallylydnadstävlingar. Samt hur kontrollera 

schema för tävlingar.   

 

§ 19:011          Övriga frågor 

  Förslag på lite ändrad hemsida. Det bör finnas en kolumn längst upp på hemsidan där 

man ständigt ser sådant som är aktuellt. 

                        Adressuppgifter på nya styrelsemedlemmar ska mailas till sekreteraren.   
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§ 19:012 Planering av styrelsemöten 

Styrelsemöten för 2019 bordlägges till nästkommande styrelsemöte som är 10 april kl 

19.00 på Njudung BK, Skede. 

 

§ 19:013         Mötets avslutning 

                       Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

           Ordförande                                                                         Sekreterare 

 

 

 

______________________                                                 ______________________ 

 

 
         Billy Andersson                                                                            Ann-Christine Holm   
  

 

 

 

 

 

 

                                                            Justeras:    

                                                                                   

______________________                                                _______________________ 

 

 
           Tobias den Braver                                                                                 Diana Valtysdottir                     


