SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2019-08-07 kl 18.00

Närvarande:

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

Ej närvarande: 3:e ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana Valtysdottir

och 2:a suppleant Cecilia Alexandersson.

§19:065

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§19:066

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§19:067

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

§19:068

Föregående protokoll
Protokollet från senaste styrelsemötet är justerat och lagt till handlingarna. Styrelsen
justerar de två protokollen från februari och april som justeringspersoner inte skrivit
under pga frånvaro.

§19:069

Ordförandes punkt
¤ Ordförande ber samtliga sektorsansvariga att lämna in verksamhetsplanerna till
webmaster för att sättas ut på hemsidan.
¤ Distriktsfunktionärer är inbjudna till Hultsfred BK.s 40-årsjubileum för att upplysa
om SBK:s historia samt uppvisa patrullhundar. Bilaga 1.
Ordförande deltar i detta evenemang tillsammans med hundförarna Jens Westlund och
Christina Ulfsdotter.
¤ Ordförande är delaktig i en arbetsgrupp vid namn ”Tankesmedjan” där representanter
från övriga distrikt deltar för att diskutera SBK:s framtid gällande tävlingsverksamhet
och SM.
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§19:070

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§19:071

Inkommande och utgående
a) Post
Från förbundets kommitté för hundars mentalitet har kommit nya
utförandeanvisningar för MH 2020.
Bilaga 2.
AG Etik och Moral har utkommit med en sammanställning av värdegrunder,
kärnvärden och organisationskunskap. Bilaga 3.
b) Skrivelser
Skrivelse inkommen från lokalklubb gällande regler vid inställande av tävling.
Regelverket säger att man inte får ställa in tävlingar om det är tre anmälningar eller
mer. Däremot kan de klasser där färre än tre anmälningar inkommit ställas in.
Bilaga 4.
FS utkommit med en förfrågan om vad distrikten tycker om konferensuppläggen.
Frågorna besvaras och skickas till FS. Bilaga 5.
Beslut från Skatteverket om befrielse från uppgiftsskyldighet. Smålandsdistriktet
förväntas ej lämna in inkomstdeklaration. Bilaga 6.

§19:072

Nytt beslutsärende
Inga beslutsärenden.

§ 19:073

Kassörens rapport
Skriftlig rapport från Anders Falk:
 Balansrapport 2019-08-06. Bilaga 7a.
 Resultatrapport 2019-08-06 . Bilaga 7b-7e.
 Medlemsantalet per 1 augusti ligger på 6 120 medlemmar. En ökning med 178
medlemmar sedan juni månad. Bilaga 8.

§19:074

Utbildningssektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:075

Tävlingssektorns rapport
Inget att rapportera.

§19:076

Tjänstehundssektorns rapport
De SBK-kontrollanter och provledare som inte har möjlighet att närvara vid
grundutbildning vi hundtjänstskolan avauktoriseras automatiskt av förbundet.
Från Småland har Christina Ulfsdotter, genomfört steg 1 till patrullhundsinstruktör vid
Marma hundtjänstskola.

§19:077

PR-sektorns rapport
Inget att rapportera.
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§19:078

Web-ansvarigs rapport
Webmaster informerar att hon inte har tillgång till distriktets facebooksida.
Tobias den Braver ska försöka ta reda på var felet ligger.

§19-079

Rallysektorns rapport
Ingen inkommen rapport.

§19:080

Rasutvecklingssektorns rapport
Önskar att styrelsen hjälper till med att fråga Jan Gyllensten om kostnaden för en
utbildning i mentalitet 2020.
Angelita Nooni ska delta i en ”brush-up” för utställningsdomare.

§19:081

Övrigt
Förslag att bjuda in de olika sektorerna vid styrelsemötena.
Förslag att lägga medlemsmötet i november efter att utbildningen i föreningsetik har
genomförts 6 oktober.

§19:082

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2019-09-04 kl 19.00.

§19:083

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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