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Protokoll,  Styrelsemöte  
Plats:         Njudung BK   
Tid:            2019-06-12  kl 18.00  
 

 
            
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,                        

                         sekreterare Ann-Christine Holm, 1:a ledamot Carina Andersson, 2.a ledamot  

 Anitha Alarik  och 3:e suppleant Jens Westlund.   

                                                                               

Ej närvarande: kassör Anders Falk,  3:e ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana  

                         Valtysdottir och  2:a suppleant Cecilia Alexandersson.  

                             

 

 

 

                         

§19:051         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§19:052  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§19:053         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 

 1:a ledamot Carina Andersson och vice ordförande Tobias den Braver.   

            

§19:054  Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet i mars och i maj bordläggs då justeringspersonerna ej 

närvarar vid dagens möte.  

 

§19:055        Ordförandes punkt 

¤ Ordförande informerar att Hultsfred BK ska ha ett jubileum i slutet av augusti. De vill 

att distriktet finns på plats vid evenemanget för att berätta om SBK:s ursprung och 

historia.  

Nybro BK har blivit uppsagda från sitt arrende och tvingas flytta. De har en ny stuga 

och plan på upphandling. 

En lokalklubb har bett distriktsstyrelsen om hjälp för att de upplever trakasserier från en 

medlem. De vill även ha råd gällande föreningsteknik och protokollföring. 

Distriktsordförande och sekreterare har varit på plats och samtalat med styrelsen. 
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§19:056        Bordlagda ärenden 

                      Inga bordlagda ärenden. 

 

 §19:057  Inkommande och utgående 

a) Post 

Ingen inkommande eller utgående post.. 

b) Skrivelser  

      Inga skrivelser. 

 

§19:058  Nytt beslutsärende  

 Styrelsen beslutar att ny dator ska köpas in till sekreteraren då den nuvarande har 17 

år på nacken och bara ställer till med problem. 

 Webmaster behöver köpa in ett nytt program för hemsidan. Styrelsen uppdrar till 

Anitha Alarik att undersöka saken. 

 

§ 19:059       Kassörens rapport 

                      Skriftlig rapport från Anders Falk:  

 Resultatrapport 2019-06-10 . Bilaga 1. 

 Balansrapport 2019-06-10. Bilaga 2. 

 Medlemsantalet per 31 maj ligger på 5 942. Bilaga 3. 

 

§19:060  Kongressen 

  Ordförande Billy Andersson och vice ordförande Tobias den Braver informerar 

styrelsen om kongressen som de närvarade vid. Minnesanteckningar ska läggas ut på 

hemsidan när SBK skickat den till distrikten. 

 

§19:061  Rapporter från sektorerna. 

  Webmaster:  Anitha Alarik uppger att det är ovisst vem som administrerar facebook. 

Hon undersöker saken. 

  Övriga sektorer inget att rapportera. 

    

§19:062  Övrigt 

  Inget övrigt att ta upp. 
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§19:063         Nästa styrelsemöte 

                      Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2019-08-07 kl 19.00.                                             

 

§19:064        Mötets avslutande 

       Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ordförande                                                                       Protokollförare 
 
       
      __________________                                                      _________________ 
              Billy Andersson                                                                Ann-Christine Holm      
 
 
 
 
 
 
             Protokollusterare:                                                              Protokolljusterare: 
 
 
            _________________                                                      _______________ 
               Tobias den Braver                                                          Carina Andersson    


