SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2019-04-10 kl 19.00

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver, kassör Anders Falk,
sekreterare Ann-Christine Holm, 2.a ledamot Anitha Alarik, 1:a suppleant Diana
Valtysdottir och 3:e suppleant Jens Westlund.

Ej närvarande: 1:a ledamot Carina Andersson, 3:e ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant

Cecilia Alexandersson.

§19:014

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§19:015

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§19:016

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes
2:a ledamot Anitha Alarik och 3:e suppleant Jens Westlund.

§19:017

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte 28 februari bordlades då justeringsperson ej närvarar.

§19:018

Ordförandes punkt
¤ Ordförande hälsar 3:e suppleant Jens Westlund välkommen. En kort presentation av
samtliga styrelsemedlemmar görs.

§19:019

Rallylydnadssektorn
Diskussion med Lena Mattson om domartillsättningar vid rallytävlingar. Det är svårt att
få ut domare när många klubbar har tävlingar samma datum. Finns möjlighet att från
distriktets håll kunna lägga upp ett system som styr att klubbarna inte har tävlingar
samtidigt. Lena behöver ha en lista på samtliga klubbars kontaktpersoner i
rallyverksamheten.
En intresseanmälan ska skickas ut till klubbarna gällande behovet av utbildning till
rallydomare.
Fö har rallytävlingarna minskat i antal.
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§19:020

Rasutvecklingssektorn mental
Michael Rosell informerar att man ska undersöka behovet av mentalfunktionärer på
klubbarna. I oktober/november varje år ska det kontrolleras behov för nästkommande
år. Fler beskrivare behöver utbildas. En enkät ska skickas ut om detta.
En beskrivarutbildning, med ett 10-tal deltagare, kan genomföras i Småland om intresse
finns. En M3 har genomförts med Jan Gyllensten. Denna var mycket uppskattad.
Diskussion förs om att upprätta ett samarbete mellan rasklubbar och lokalklubbar.
Rasutvecklingssektorn utställning inget att rapportera.

§ 19:021

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§ 19:022

Inkommande och utgående
a) Post
 Inkommen post från FS om ny hantering av Träningsledarbevis. Dessa ska bli
dubbelsidiga så länsstyrelsens text finns på baksidan. Bilaga 1.
 Telefonsamtal från medlem till vice ordförande och 3:e ledamot om
tillvägagångssättet vid anmälan till disciplinnämnden. Vederbörande får
information om detta och även upplysning om att distriktet inte på något sätt
beslutar om disciplinärenden utan enbart blir tillfrågade om händelseförlopp mm
såsom även övriga inblandade blir.
b) Skrivelser
 En inbjudan har skickats till Sveriges Hundungdom 2019-03-16 med förfrågan om
att boka ett möte för att upprätta en kontakt. Bilaga 2.
Svar från Sv Hundungdom inkommet 2019-03-27 att de ska undersöka
möjligheterna. Bilaga 3.
 Värnamo BK inkommit med skrivelse om den nya medlemsregistreringen. Svar
önskas på ett flertal frågor gällande systemet. Bilaga 4.

§ 19:023

Lokalklubbs behov av hjälp och stöttning
Ordförande i en lokalklubb behöver hjälp av distriktet såvida det från medlem blir
ytterligare påhopp om bristande ansvar och dåligt uppförande. Detta har pågått under en
längre tid. Styrelsen svarar ordförande att om detta sker fortsättningsvis kan vi vara
behjälpliga genom att kalla till ett möte mellan berörda för att försöka reda ut det
påstådda.

§ 19:024

Kongressen
Kongresshandlingarna med motioner genomgicks.
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§19:025

Nytt beslutsärende
a) Intresseanmälan till lokalklubbarna om behovet av utbildningar till
rallylydnadsdomare.
b) Enkät till lokalklubbarna om behovet av utbildningar till beskrivare.
c) Styrelsen uppdrar till ordförande att vidarebefordra skrivelse från
Värnamo BK till Förbundsstyrelsen.
d) Beslutas att Jens Westlund ingår i tjänstehundssektorn, patrullhund.
e) Beslutas att Sanne Laursen ingår i rasutvecklingssektorn utställning.

§ 19:026

Kassörens rapport
Anders Falk informerar om
 Resultatrapport per tiden 2019-01-01 till 2019-04-03. Bilaga 5a och 5b.
 Balansrapport per tiden 2019-01-01 till 2019-04-03. Bilaga 6.
Medlemsantalet per 31 mars ligger på 6 048. En ökning med 201 medlemmar
sedan 1 januari. Bilaga 7.

§19:027

Utbildningssektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:028

Tävlingssektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:029

Tjänstehundssektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:030

PR-sektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:031

Web-ansvarigs rapport
Inget att rapportera.

§ 19:032

Fadderverksamhet
Styrelsen gick igenom adresserna på listan ”Fadderverksamhet”

§ 19:033

Planering av styrelsemöten och medlemsmöten
Styrelsemöten bestäms till första onsdagen i varje månad med undantag av maj och
juli månad.
Medlemsmöten bestäms till 14 maj och 2 oktober.
Årsmöte 2020 bestäms till 15 mars 2020.
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§19:034

Övrigt
Gratulationer till Värnamo BK som av förbundet blivit utsedd till årets brukshundklubb.

§19:035

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2019-05-14 kl 18.00.
Därefter medlemsmöte kl 19.00.

§19:036

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.

Ordförande
__________________
Billy Andersson

Protokollförare
_________________
Ann-Christine Holm

Protokollusterare:

Protokolljusterare:

_________________
Anitha Alarik

_______________
Jens Westlund
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