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 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN                             
                   Smålandsdistriktet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Protokoll,  Styrelsemöte  
Plats:         Njudung BK   
Tid:            2020-02-05  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.  

                          

                         

§19:172         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§19:173  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§19:174         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Tobias den Braver och 

Diana Valtysdottir.      

            

§19:175  Föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.  

 

§19:176        Ordförandes punkt 

Inget att rapportera. 

 

§19:177        Bordlagda ärenden 

                     Inga bordlagda ärenden. 
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§19:178  Inkommande och utgående 

a) Post 

Från lokalklubb om man kan ändra stadgarna för antalet styrelsemedlemmar och hur 

man ska gå tillväga.  

Från SBK är utskickat en folder om undvikande av konflikt. Dessa ska delas ut ett 

ex till resp klubb.  

b) Skrivelser  

Från SBK inkommet beslut från disciplinnämnden gällande medlem.Bilaga1.          

Kallelse till kongressen 2020. Bilaga 2. 

Förslag till domare och figuranter vid SM bruks 2020. Bilaga 3. 

Beslut från SBK om ingen åtgärd gällande framlagt underlag kopplat till slutprov 

patrullhund där SBK-kontrollant tillsatts. Bilaga 4. 

Utgående skrivelse  

Ansökan om SM-arrangemang i lydnad och rallylydnad 2021 vid Värnamo 

brukshundklubb. Bilaga 5. 

 

§19:179  Nytt beslutsärende 

a) Till kongressen anmäls Billy Andersson, Tobias den Braver och Anders Falk. 

 

§ 19:180       Kassörens rapport 

                      Anders Falk informerar om 

 Resultatrapport per tiden 2020-02-05. Bilaga 6a, 6b. 

 Balansrapport per tiden 2020-02-05. Bilaga 7 

 

§19:181 Utbildningssektorns rapport 

                      Carina Andersson rapporterar att Bruksdagen är fullsatt. Endast en åskådarplats kvar. 

 Till utbildningen specialsök har fem lämnat återbud. 

 Styrelsen diskuterar att göra en kurskatalog att lägga på hemsidan.  

 

§19:182 Tävlingssektorns rapport 

                      Ingen inkommen rapport. 

 

§19:183  Tjänstehundsektorns rapport 
                      Anlagstest patrullhund ska genomföras 8 mars. Kursstart i april. 

 

§19:184 PR-sektorns rapport 

 Diplom till jubileumsklubbar är framtagna. Delas ut på årsmötet. 

 

§19:185 Web-ansvarigs rapport 

 Facebook-sidan är inte uppdaterad. På hemsidan finns sidor som inte heller är 

uppdateraed. 

 

§19:186 Rallysektorns rapport 

 Ingen inkommen rapport. 

 

§19:187 Rasutvecklingssektorns rapport 

 Medarbetare sökes till mentaldelen. Utbildning till mentalbeskrivare till hösten med 

Reino Oskarsson som utbildare.  
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§19:188  Rapport från organisationskonferensen 

Billy Andersson, Anders Falk och Tobias den Braver informerar kort om innehållet på 

organisationskonferensen. När sammanställning kommer ska denna läggas ut på 

hemsidan.  

 

§19:189 Övrigt 

 Inget övrigt att diskutera. 

 

§19:190 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte på Eksjöhovgårds värdshus 2020-03-15 kl 10.00. 

 

§19:191 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Tobias den Braver                                       Diana Valtysdottir 


