SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
2020-05-06 kl 19.00

Närvarande:

via telefon

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, 3:e ledamot Sanne Laursen,
2:a suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.

Ej närvarande:. 1:a suppleant Diana Valtysdottir

§20:027

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§20:028

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§20:029

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Andersson och
Christina Ulfsdotter.

§20:030

Föregående protokoll
Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna. Årsmötesprotokollet har
fastnat på PostNord i Nässjö. Sekreteraren undersöker om det går att få fram det.

§20:031

Ordförandes punkt
Dialogmöte med förbundet och representanter från rasklubbar och distrikt.
Axplock från mötet: SKK:s generella dispens från krav i grund- och registreringsregler
om att, innan parning, komma in med resultat av t ex ögonlysning, HD, ED samt känd
mental status slutar gälla 31 maj.
Hundar som fyller fyra år under 2020 beviljas genomföra MT under 2021.
Funktionärer i Gotlandsdistriktet som söker utbildningar men där det inte är
genomförbart kan vända sig till Smålandsdistriktets utbildningssektor.
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Anitha Alarik, som varit web-master, vill avsäga sig ansvaret för hemsidan och
facebook. Tills ny web-master är funnen blir Carina Andersson Anitha behjälplig med
det viktigaste.
Ordförande har kontaktat Maria Sonesson, ny ansvarig för rallylydnadssektorn, och
hälsat henne välkommen.
§20:032

Bordlagda ärenden
Tobias den Braver har gjort ett utkast till enkät om klubbarnas agilityverksamhet.
Övriga styrelsen tittar igenom den för att den sedan ska kunna skickas ut till samtliga
lokalklubbar.

§20:033

Inkommande och utgående
a) Post
Information från SKK 5/5 om senaste riktlinjerna gällande coronaviruset.
Information från SBK 6/5 om deras senaste beslut utifrån SKK;s riktlinjer.
Dessa sätts in på hemsidan.
Information från FS att utvecklingen av nytt system för SBK Tävling är fortsatt
pausat pga meningsskiljaktigheter med den upphandlade leverantören.
Inställda eller uppskjutna medlemsmöten med anledning av covid-19 är av SBK
sanktionerat.
En frågestund på facebook har tagits i drift. Varje tisdagskväll sitter en expert redo
att besvara frågor på ett speciellt tema. Första frågestunden 5/5 handlade om
klubbverksamhet från 1 juni.
b) Skrivelser
Förbundsstyrelsen har inkommit med fråga om Smålandsdistriktet kan flytta sitt SM
i lydnad och rallylydnad från 2021 till 2022. Anledningen är att Skånedistriktet pga
smittspridningen har tvingats ställa in sitt SM 2020 och därmed vill genomföra det
2021.

§20:034

Nytt beslutsärende
a) SM i lydnad och rallylydnad
Smålandsdistriktets styrelse beslutar att flytta sitt SM i lydnad och rallylydnad från
2021 till 2022.

§20:035

Kommunikationsplan
Styrelsen diskuterar hur vi på ett bra sätt skulle kunna få lokalklubbarna att bli bättre på
att svara på och bekräfta mail från distriktet samt att anmäla och avanmäla sig till möten
mm. Vidare diskuteras vad som ska finnas på hemsidan och på facebook. Ordförande
ber samtliga styrelsemedlemmar att fundera på detta och komma med förslag.
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§ 20:036

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar om:
 Medlemsantalet som 30 april ligger på 6 227. Bilaga 1.
 Preliminär balansräkning 2020-04-30. Bilaga 2.
 Preliminär resultaträkning 2020-04-30. Bilaga 3.

§20:037

Sektorernas rapporter
a) Utbildning - Carina Andersson meddelar att verksamheten förhoppningsvis ska
komma igång igen under hösten 2020.
b) Tjänstehund – Hundtjänstskolan planerar att genomföra kurserna med ett minskat
antal (58 st) deltagare. Däremot kommer ungdomskurserna och prova på- kurserna
att ställas in. Nytt beslut om fortsatt hantering för den modifierade hundtjänstskolan
kommer att tas 13 maj. Patrullhundsverksamheten är inställd t o m 28/6.
Inom räddningshund ligger allt nere. Certprov hoppas kunna genomföras 15/8.
c) Rallylydnad – Maria Sonesson rapporterar om inventering av klubbarnas
utbildningsansökningar. En inspirationsdag för rallylydnadsinstruktörer ska
genomföras så snart tillfälle ges.
d) Rasutveckling – Eksjö BK kommer att börja med MH-verksamhet framöver.
Christina Ulfsdotter, som är utsedd av styrelsen till sammankallande i RUS-sektorn,
ska kontakta både Angelita Nooni och Stefan Larsson.
Övriga sektorer inget att rapportera.

§20:038

Övrigt
Arbetsbeskrivningarna ska tittas igenom.

§20:039

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 3/6 via telefon.

§20:040

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande

_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Carina Andersson

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Christina Ulfsdotter
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