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 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN                             
                   Smålandsdistriktet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Protokoll,  Styrelsemöte  
Plats:         Njudung BK   
Tid:            2019-12-04  kl 19.00  
 
            
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,1:a suppleant Diana Valtysdottir, 

                         och 3:e suppleant Jens Westlund.                                                                            

Ej närvarande: 3:e ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant Cecilia Alexandersson.  

                          

                         

§19:134         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§19:135  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§19:136         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 1:a suppleant Diana 

Valtysdottir och 3:e suppleant Jens Westlund.      

            

§19:137  Föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.  

 

§19:138        Ordförandes punkt 

Till nästa medlemsmöte ska lokalklubbsrepresentanterna ombedjas ta med en 

representant för svensk hundungdom. 

 

§19:139        Bordlagda ärenden 

                     Inga bordlagda ärenden. 

 

§19:140  Inkommande och utgående 

a) Post 

Inbjudan från en privat hundverksamhet om träning med fråga om utskick till 

lokalklubbarna. SBK kan inte rekommendera klubbarna en konkurrerande 

verksamhet. 
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Förfrågan från Sommenbygdens BK om visning av patrullhund under våren 2020. 

Naturligtvis tackar distriktet ja till detta. 

Hultsfred BK önskar få någon från distriktet som mötesordförande vid deras 

årsmöte. Tobias den Braver åtar sig detta. 

Även Kalmar BK och Eksjö BK har bett om detta. Billy Andersson är dem 

behjälplig. 

b) Skrivelser  

Skrivelse inkommen från Värnamo BK ang SM 2021 har vidarebefordrats till 

förbundet 28/11. Bilaga 1. 

Svar på denna har inkommit till distriktet 4/12. Bilaga 2.  

 

§ 19:141       Kassörens rapport 

                      Anders Falk informerar om 

 Medlemsantalet, som vid tiden för styrelsemötet, ligger på 6 157 st.  

 Resultatrapport per tiden 2019-12-02. Bilaga 3a, 3b. 

 Balansrapport per tiden 2019-12-02. Bilaga 4. 

 

§19:142 Utbildningssektorns rapport 

                      Inspirationsträff genomförd med 35 deltagare. 

 Inbjudan kommer snart ut om bruks-lydnadsdag för tävlingsintresserade instruktörer. 

Annelie Damberg håller i denna. 

 Catrin Pettersson, Jönköping BK, har påbörjat sin lärarutbildning. 

                      SBK-lärare Berth Ljunggren går uppdatering i januari. 

                      SBK Instruktörsutbildning med 12 deltagare är fulltecknad. 

                      SBK Instruktörsutbildning Bruks, tävlingslydnad är framflyttad pga för få anmälda. 

 Likaså SBK instruktörsutbildning steg 2.  

 

§19:143 Tävlingssektorns rapport 

                      Ingen inkommen rapport. 

 

§19:144  Tjänstehundsektorns rapport 
                      Patrullhundskurs avslutad. Fem ekipage av sex godkändes. 

 Ann-Christine Holm och Billy Andersson deltagit i KU för SBK-kontrollanter. 

 Tjänstehundskonferens i Arlanda 2020-02-08.  

 

§19:045 PR-sektorns rapport 

 Sanne håller på att ta fram diplom för de klubbar som är aktuella att fira årsjubileum. 

 Ett kostnadsförslag på roll-ups är beställt. 

 

§19:046 Web-ansvarigs rapport 

 Anitha Alarik rapporterar att hon har stora problem med hemsidan. Anders Falk 

försöker hitta en lösning på att bli bevandrad i programmet Wordpress. 

 

§19:047 Rallysektorns rapport 

 Ingen inkommen rapport. 

 

§19:048 Rasutvecklingssektorns rapport 

 Ingen inkommen rapport. 
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§19:149  Nytt beslutsärende 

a) Tjänstehundskonferens 2020 

Billy Andersson och Jens Westlund närvarar vid konferensen som äger rum 8-9/2. 

b) Motioner 

Motioner gällande ungdomsarbete inom SBK och att SM-regler fastställs och 

likställs med tävlingsregler kommer att lämnas in till förbundet. 

 

§19:050 Övrigt 

 En av lokalklubbarna behöver info om MH och MT. Klubben rekommenderas kontakta 

Stefan Larsson eller Michael Rosell i RUS-sektorn. 

 Anders Falk informerar att SM för polishundar kommer att genomföras på Värnamo BK   

v 22, 2020. 

 

§19:151 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2012-01-08 kl 19.00. 

 

§19:152 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ordförande                                                                       Protokollförare 
 
       
      __________________                                                      _________________ 
              Billy Andersson                                                                Ann-Christine Holm     
 
 
 
 
 
 
 
 
             Protokolljusterare:                                                              Protokolljusterare: 
 
 
            _________________                                                      _______________  

 Jens Westlund                                       Diana Valtysdottir 


