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 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN                             
                   Smålandsdistriktet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Protokoll,  Styrelsemöte  
Plats:         Njudung BK   
Tid:            2020-01-08  kl 19.00  
 
            
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,  

 kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm,  

                          2.a ledamot Anitha Alarik,1:a suppleant Diana Valtysdottir, 

                          och 3:e suppleant Jens Westlund.                                                                            

Ej närvarande: 1:a ledamot Carina Andersson 3:e ledamot Sanne Laursen och 2:a suppleant 

                            Cecilia Alexandersson.  

                          

                         

§19:153         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§19:154  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§19:155         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Falk och 

Anitha Alarik.      

            

§19:156  Föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.  

 

§19:157        Ordförandes punkt 

Inget att rapportera. 

 

§19:158        Bordlagda ärenden 

                     Inga bordlagda ärenden. 
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§19:159  Inkommande och utgående 

a) Post 

Nomineringsblankett för nominering inför personval vid kongressen 2020.   

b) Skrivelser  

Inkommen skrivelse från förbundet där distriktet ombeds vidarebefordra vår motion 

till PG SM-arrangemang för yttrande. Bilaga 1.   

Utgående motioner från distriktet till kongressen2020-01-08. Bilaga 2. 

Svar skickat till förbundet med redogörelse om lokalklubbarnas samarbete med 

rasklubbarna. Bilaga 3. 

Inskickad verksamhetsstatistik för distriktet. 

 

§ 19:160       Kassörens rapport 

                      Anders Falk informerar om 

 Medlemsantalet, som vid tiden för styrelsemötet, ligger på 6 157 st. Bilaga 4.  

 Resultatrapport per tiden 2020-01-03. Bilaga 5. 

 Balansrapport per tiden 2020-01-03. Bilaga 6a, 6b 

Anders Falk informerar att bokföringsprogrammet är bytt.. 

 

§19:161 Utbildningssektorns rapport 

                      Inget att rapportera. 

 

§19:162 Tävlingssektorns rapport 

                      Utbildning av tävlingssekreterare lydnad har genomförts i Växjö med 14 deltagare. 

 

§19:163  Tjänstehundsektorns rapport 
                      Inkommen skrivelse från förbundsstyrelsen där Billy Andersson ombeds inkomma med 

yttrande ang från utskottet Patrullhund insänt till FS skrivelse om felhantering av 

tillsättande av SBK-kontrollant. 

 Skrivelsen som utskottet centralt skickat in är baserat på hörsägen och är anklagande i 

sin helhet. Utskottet uttrycker en önskan om vad FS bör göra. 

 Smålandsdistriktets styrelse reagerar starkt på detta och ska tillskriva FS med en 

begäran om förklaring på deras tillvägagångssätt. 

   

§19:164 PR-sektorns rapport 

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

 Ett företag i Blomstermåla ska vara behjälpliga att trycka diplomen. 

 

§19:165 Web-ansvarigs rapport 

 Inget att rapportera. 

 

§19:066 Rallysektorns rapport 

 Ingen inkommen rapport. 

 

§19:067 Rasutvecklingssektorns rapport 

 Ingen inkommen rapport. 
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§19:168  Nytt beslutsärende 

a) SM Lydnad och Rallylydnad. 
Styrelsen beslutar att ansöka om arrangerande av SM i lydnad och rallylydnad 2021 

med Värnamo BK som arrangör. 

 

§19:169 Övrigt 

 Inget övrigt att diskutera. 

 

§19:170 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte på Njudung BK 2020-02-05 kl 19.00. 

 

§19:171 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Anders Falk                                       Anitha Alarik 


