Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
2020-12-02 kl 19.00
via telefon

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson,
ledamot Sanne Laursen,1:a suppleant Diana Valtysdottir
och 2:a suppleant Jens Westlund

Ej närvarande: ledamot Anitha Alarik och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.

.

§20:094

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§20:095

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§20:096

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Diana Valtysdottir och
Jens Westlund.

§20:097

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och arkiverat.

§20:098

Ordförandes punkt
Ordförande informerar om en telefonkonferens han deltagit i tillsammans med övriga
distrikt och även rasklubbar. De har ett gemensamt förslag till SBK:s valberedning om
nomineringar till förbundsstyrelsen.

§ 20:099

Kassörens rapport
Balansräkning 2020-12-01. Bilaga 1.
Resultaträkning 2020-12-01. Bilaga 2.
Medlemstal 6 252 medlemmar. Bilaga 3.
Kassören informerar dessutom om att kvitton på inköpt material till distriktet ska
tillsändas honom digitalt. Inga papperskopior.
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§20:100

Sektorernas rapporter
a) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar:
Specialsöksinstruktörerna är examinerade.
Instruktörsutbildningarna i Växjö och Njudung är framflyttade pga covid-19.
Alla SBK-klubbar har, av förbundet, fått ett zoom-konto till ett förmånligt pris.
b) Tjänstehundsektorn - Ann-Christine Holm rapporterar:
All tjänstehundsverksamhet är stängd fram till 2021-02-28.

c) PR/Web – Sanne laursen rapporterar
att nya roll-ups är framtagna. Dess lånas, med fördel, ut till klubbar som har olika
evenemang. Mailadresser på hemsidan till styrelsemedlemmarna behöver ses över.
d) Tävlingssektorn – Ingen inkommen rapport.
e) Rallylydnadssektorn – Ingen inkommen rapport.
f) Rasutvecklingssektorn Mental – Billy Andersson informerar att efter fråga ställer
sig förbundet positiv till att försöka genomföra utbildning till mentalbeskrivare
digitalt.
g) Rasutveckling Utställning - Ingen inkommen rapport.
§20: 101

Agilityverksamhet
Tobias den Braver rapporterar att han ska kontakta två personer som kan vara
intresserade av att ingå i en agilitysektor.

§20:102

Post och Skrivelser
a) Post
Grundkurs i Anatomi kommer att genomföras digitalt.
En lokalklubb ställt frågan om att genomföra MH på annan klubb. Enl Utskottet
Prov och Tävling är svaret nej pga corona. Skulle evenemanget ändå genomföras
kommer resultaten ej att stambokföras.
b) Skrivelser
¤ Inkommen skrivelse från medlem som undrar över styrelse och utbildningssektors
mandat att utestänga instruktör från att bedriva kursverksamhet. Bilaga 4.
Ordförande kontaktar klubben och därefter vederbörande.
¤ Inkommen skrivelse från förbundet med godkännande att Smålandsdistriktets
ansökan om SM i lydnad och rallylydnad 2022 kan genomföras på önskat datum.
Bilaga 5.
Nytt beslutsärende
Inga beslutsärenden.

§20:103

§20:104

Övrigt
Sektorernas verksamhetsberättelser och verksamhetsplaneringar ska skickas till
sekreteraren för årsmöteshandlingarna.
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§20:105

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 11/1 kl 19.00.

§20:067

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Diana Valtysdottir

Protokollförare

__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Jens Westlund
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