
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll Distriktsmöte

Plats: Njudung BK
Tid: 6 november 2019 kl 19.00-21.00

Närvarande:  
17 klubbrepresentanter från 12 klubbar: Eksjö BK, Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköping BK, 
Kalmar BK, Lesseboortens BK, Njudung BK, Sommenbygden BK, Torsås BK, Värnamo BK, 
Åseda-Lenhovda BK och Älmhult BK.
Därutöver 7 styrelsemedlemmar. Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Billy Andersson hälsar alla välkomna.

§ 2. Fastställande av röstlängd eller hänskjuta frågan och tas upp vid behov
Närvaro enl bilaga 1.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmäler sekreterare Ann-Christine Holm, som protokollförare.

§ 4. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
På ordförandes fråga uttalade mötet att mötet blivit utlyst enligt gällande stadgar.

§ 5. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.   

                      
§ 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Carin Karlsson och Magnus Johansson, Älmhult BK.

§ 7. Ordförandens/styrelsens punkt
Ordförande, Billy Andersson, inleder med att tacka alla klubbrepresentanter som finns 
på plats för att de närvarar vid medlemsmötet. Han informerar om konferensen i 
föreningsteknik 6 oktober på Vrigstad värdshus. Konferensen vände sig till kassör, 
sekreterare och ordförande på lokalklubbarna. Denna konferens var uppskattad bland de
som deltog och en förfrågan om en fortsättning efterfrågades. Material om sekreterarens
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arbetsbeskrivning, som distriktets sekreterare framtagit och som användes vid 
konferensen, delades ut till mötesmedlemmarna.  
Ordförande informerar vidare att en enkät, som förbundet framställt, ska skickas ut till 
klubbarna om vilka verksamhetsområden de har.
  

§ 8. Kassörens rapport
Kassör Anders Falk redogör för ekonomin per 1 november med balansräkning och 
resultaträkning. Bilaga 2, 3a och 3b.
Vidare informeras att medlemsantalet på 6 000 medlemmar är nått! Nu ligger det på 
6 256 medlemmar. Bilaga 4.
Även målet att få fler instruktörer är nått.

§ 9.               Utbildningssektorns rapport
Carina Andersson visar på power-point om utbildningsgången till instruktör till de olika 
verksamhetsområdena.

  
§ 10. Tävlingssektorns rapport                  
                      Karin Falk rapporterar:

En utbildning till tävlingsledare och tävlingssekreterare hålls i januari 2020. Detsamma 
inom bruks ska genomföras under 2020.

§ 11.              Rasutvecklingssektorns rapport
Inget att rapportera från RUS Utställning och RUS Mental

§ 12.             PR-sektorns rapport
                     Sanne Laursen rapporterar:

Roll-ups finns för utlåning till klubbarna.
Ansökan om förtjänsttecken ska vara distriktet tillhanda senast 15 december. Dessa 
skickas till PR-ansvarig Sanne Laursen.

§ 13.            Webmasters rapport
Anita Alarik ber klubbarna att kontrollera sina mailadresser.                                             
Många mail kommer i retur till distriktet.

§ 14.            Tjänstehundsektorns rapport
                    Billy Andersson, patrullhund, rapporterar:

Slutprov patrullhundskurs genomförs 16-17 november med sex deltagare.
Thomas Ericsson, räddningshund, rapporterar:
Fyra hundar certifierade under året varav tre är från Småland.
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Tre ekipage deltog på SM för räddningshundar. Hans Viborg, Ellen Knutsson                 
och Carina Andersson.                                                                                                          
Två utbildningar planeras till 2020. 

           
§ 15.           Rallysektorns rapport
                   Lena Mattson rapporterar:
                      DM Mästarskap på Forserum BK 12 oktober..

Skrivarutbildning nr 2 hålls 23-24 november med åtta deltagare.
Sekreterarutbildning i januari på Torsås BK, med Anita Sandström som lärare.
Sex nya rallyinstruktörer utbildade. Vid behov av rallyinstruktör ombeds klubbarna 
kontakta rallysektorn.
Lena behöver stöttning i rallysektorn eftersom hon vill trappa ner. Om intresse finns ute
på klubbarna så kontakta Lena Mattson.

§ 16.              Rasklubbarnas rapport 
                   Anders Falk, Riesensnauzer, rapporterar om ett träningsläger.

Billy Andersson, Briard, efterlyser samarbete med lokalklubbarna för genomförande      
av MH och MT.

§ 17. Lokalklubbarnas rapport
Medlem undrar hur man kopplar privat mailadress till klubbadress.
Fråga uppkommer om det finns motioner till nästa kongress. Anders Falk informerar att
dessa inte är klara än.
Mötet diskuterar att hundungdom blir SBK-medlem. Fråga ställs av mötet om distriktet 
kan bjuda på distriktsavgiften som ingår i medlemsavgiften. 

§ 18.          Övrigt
Inget övrigt att rapportera eller informera.

§19.              Mötets avslutande
                     Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

   

         Ordförande                                                                                    Vid protokollet

______________________                                                  _________________________
      Billy Andersson                                                                             Ann-Christine Holm
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       Justeras                                                                                          Justeras

______________________                                              ___________________________
      Cari n Karlsson                                                                            Magnus Johansson 


