SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte
Plats:
Eksjöhovgårds värdshus
Tid:
2020-03-15 kl 14.00

Närvarande:

ordf Billy Andersson, vice ordf Tobias den Braver, sekr Ann-Christine Holm,
kassör Anders Falk, 1:a ledamot Carina Andersson, 2:a ledamot Anitha Alarik,
3:e ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana Valtysdottir och 3:e suppleant
Christina Ulfsdotter.
Ej närvarande: 2:a suppleant Jens Westlund.

§20:001

Mötets öppnande
Ordförande Billy Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§20:002

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§20:003

Upprop och presentation av styrelsen
Ordförande hälsar styrelsemedlemmarna välkomna. En presentation görs av
styrelsemedlemmarna då 3:e suppleant Christina Ulfsdotter är nyvald.

§20:004

Val av två justeringsmän
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Tobias
den Braver och 3:e ledamot Sanne Laursen.

§20:005

Ordförandes punkt
Ordförande påminner om tystnadsplikten som gäller för styrelsefunktionärer. Av vikt
att ha högt i tak och att alla kan och får komma till tals.

§20:006

Utse Sektoransvariga att ansvara inför Distriktsstyrelsen till resp kommitté eller
arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgrupp vid nästa
styrelsemöte för godkännande
a) Utbildningssektorn – Carina Andersson
b) Tävlingssektorn – Erik Rosander
c) Rasutvecklingssektorn utställning – Christina Ulfsdotter
d) PRsektorn – Sanne Laursen
e) Tjänstehundsektorn – Billy Andersson
f) Agilitysektorn – Vakant.
g) Rallysektorn – Lena Mattsson
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h) Web-.ansvarig -- Anitha Alarik

§20:007

Val av kongressombud
Till kongressombud valdes ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk. och
vice ordförande Tobias den Braver.

§20:008

Val av firmatecknare
Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post
och bank samt disponera föreningens bankkonton utsågs
ordförande Billy Andersson och kassör Anders Falk.

§20:009

Val av VU
Till styrelsens verkställande utskott (VU) utsågs ordförande Billy Andersson,
kassör Anders Falk och sekreterare Ann-Christine Holm.

§20:010

Beslutsärenden
a) Distriktsstyrelsen är inbjuden till Nybro BK på deras inflyttningsjubileum 5 april.
Beslutas att Sanne och Christina närvarar härvid.

§20:011

Övriga frågor
Styrelsen tackar Michael Rosell som varit behjälplig i RUS gällande mentaldelen.
Då Lena Mattsson aviserat att hon vill lämna ifrån sig rallysektorn ska Maria Sonesson
tillfrågas om hon är intresserad. Styrelsen anser att vi ska återgå till att ha en sektor för
varje område. Sektorn inbördes kan sedan dela upp i underliggande grupper.
Som ex kan nämnas tävlingssektorn, rasutvecklingssektorn och tjänstehundsektorn.
PR-sektorn ska efterlysa lista på lokalklubbarnas startår hos förbundet.
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§ 20:012

Planering av styrelsemöten
Styrelsemöten för 2020 beslutas till första onsdagen i varje månad. Detta ska läggas in
i kalendern på hemsidan.
Medlemsmöte planeras till 6 maj och 7 oktober.

§ 20:013

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

______________________

______________________

Billy Andersson

Ann-Christine Holm

Justeras:
______________________
Tobias den Braver

_______________________
Sanne Laursen
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