SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
2020-06-03 kl 19.00
Njudungs Brukshundklubb

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson
och 2:a suppleant Jens Westlund.

Ej närvarande: Ledamot Anitha Alarik, ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana Valtysdottir och

3:e suppleant Christina Ulfsdotter.

§20:041

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§20:042

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§20:043

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Andersson och
Jens Westlund.

§20:044

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och arkiverat. Det ska sättas in på
hemsidan. Årsmötesprotokollet som fastnade på PostNord i Nässjö har kommit
sekreteraren tillhanda.

§20:045

Ordförandes punkt
Dalarnas distriktsrepresentant har ställt fråga till ordförande om det är möjligt att
Småland vill släppa ifrån sig lydnads-SM till dem när de arrangerar SM 2021.
Styrelsen anser att eftersom planeringen är ganska långt framskriden så vill vi också
genomföra lydnads-SM som det är tänkt.
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§20:046

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§20:047

Inkommande och utgående
a) Post
Information från SBK i form av öppet brev där förbundsstyrelsen fått mycket kritik
från medlemmar om vilka beslut som har fattats angående smittspridningen av
covid-19. FS ber medlemmarna att inte bara tänka på sig själva och sitt eget intresse
av att tävla eller resa. Brevet avslutas med upplysningen att det är coronaviruset
som är fienden, inte förbundsstyrelsen eller förbundskansliet. Bilaga 1.
b) Skrivelser
Inkommen skrivelse från UG rallylydnad med önskan om att utöka kvalet i
rallylydnads-SM från en dag till två dagar. Anders Falk, som företräder Värnamo
BK, kontaktar vederbörande. Bilaga 2.
Inkommen skrivelse från lokalklubb med önskan om ekonomiskt bidrag till staket
runt agilitybana. Bilaga 3
Inkommen skrivelse från lokalklubb med frågor om hundungdomsverksamhet.
Bilaga 4.

§20:048

Nytt beslutsärende
a) Ekonomiska bidrag
Styrelsen beslutar, som tidigare, att distriktet inte kan stötta klubbarna med
ekonomiska bidrag av rättviseskäl.

§20:049

Kommunikationsplan
Ärendet bordläggs.

§ 20:050

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar om:
 Preliminär resultaträkning 2020-05-31. Bilaga 5.
 Preliminär balansräkning 2020-05-31. Bilaga 6.
 Medlemsantalet som 31 maj ligger på 6 172. Bilaga 7.
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§20:051

Sektorernas rapporter
a) Utbildningssektorn
Specialsök startat med sex deltagare.
Inbjudan kommer snart ut till SBK instruktörsutbildning på Njudung BK i augusti.
Planer finns för instruktör spårtävling och instruktör brukstävling till hösten.
Ev blir det en specialsöksutbildning till hösten.
b) Tjänstehund
Arrangör av räddningshundkurs kan från 1 juni hålla kurs enligt de riktlinjer som
gäller. Övrig räddningshundsverksamhet pausas till 15 september.
Övriga sektorer inget att rapportera.

§20:052

Övrigt
Styrelsen diskuterar medlemskap i Sveriges Hundungdom och samtida medlemskap i
SBK:s lokalklubbar.

§20:053

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 5/8.

§20:054

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Carina Andersson

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Jens Westlund
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