SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
Plats:
Njudung BK
Tid:
2019-11-06 kl 19.00
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: 1:a suppleant Diana Valtysdottir, 3:e ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant
Cecilia Alexandersson.
Närvarande:

§19:121

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§19:122

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§19:123

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Carina
Andersson och ledamot Anita Alarik.

§19:124

Föregående protokoll
Protokollet från senaste styrelsemötet bordläggs till nästa möte.

§19:125

Ordförandes punkt
Motioner till kongressen måste vara förbundet tillhanda senast 1 januari.

§19:126

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
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§19:127

Inkommande och utgående
a) Post
Från förbundet inkommet brev att det införs ett nytt tävlingssystem med nya
betalningsrutiner. I det nya systemet kommer det att finnas ett nytt betalningssystem
för att få ett större utbud av betalningar att erbjuda de tävlande.
Info om detta läggs på hemsidan. Bilaga 1.
b) Skrivelser
Inkommen inbjudan till organisationskonferensen 2020. Sista anmälningsdag 1 dec.
Inkommen enkät från Förbundet gällande samarbete mellan lokalklubbar och
rasklubbar.

§19:128

Nytt beslutsärende
a) Organisationskonferens 2020
Ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk och vice ordförande Tobias den
Braver ska anmälas som deltagare vid organisationskonferensen.

§ 19:129

Kassörens rapport
Anders Falk informerar om
 Medlemsantalet, som vid tiden för styrelsemötet, ligger på 6 256 st.

§19:130

Medlemsmötet
Fråga ska ställas till mötet om representanter för rasklubbar.

§19:131

Övrigt
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaneringar bör vara distriktsstyrelsen tillhanda
senast 15 december.
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§19:132

Nästa möte
Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2019-12-04 kl 19.00.

§19:133

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
__________________
Billy Andersson

Protokollförare
_________________
Ann-Christine Holm

Protokollusterare:

Protokolljusterare:

_________________
Carina Andersson

_______________
Anita Alarik
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