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Protokoll,  Styrelsemöte  
2021-04-07  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 Anitha Alarik, ledamot Sanne Laursen och 1:a suppleant Diana Valtysdottir, 

  

Ej närvarande: 2:a suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter. 

 

                             .  

                                

§21:042         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§21:043  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§21:044        Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Tobias 

den Braver och ledamot Carina Andersson.       

            

§21:045  Föregående protokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan.  

 

§21:046        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att diskussionsforum inför kongressen genomförs 15 och 22 

april. 

En lokalklubb behöver hjälp med kassörsjobbet då sittande kassör valt att avgå. Billy 

Andersson har pratat med klubbens ordförande och tipsat om åtgärder. 

SBK centralt har fått ett uppdrag att utbilda hundar till sök efter genmodifierade växter. 

 

§ 21:047       Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk informerar att medlemsantalet idag ligger på 6 304 medlemmar.  

Bilaga 1. 

Balansräkning 21-03-31. Bilaga 2.   Resultaträkning 21-03-31. Bilaga 3.  

Revisorerna har efterfrågat protokollfört beslut om inköp av dator.                          

Sekreteraren tar fram beslutet och skickar till dessa.  
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§21:048  Post och Skrivelser  

 Utgående skrivelse till förbundet  med frågor angående verksamhetsberättelsen 

2020. Bilaga 4. 

 Utgående skrivelse till förbundet med frågor angående artikel om Hundresurs 

Sundsvall i tidningen Brukshunden. Bilaga 5. 

 Utgående skrivelse till förbundet om träning och tävling under tiden 1 mars – 20 

augusti. Tillstånd finns för Kalmar och Kronobergs län men inte för Jönköpings län. 

Bilaga 6. 

 Inkommen skrivelse från förbundet med uttalande ang otillåtna träningsmedtoder. 

Anledningen är att den finska kennelklubbens styrelse 28/2 beslutat tt tillfälligt 

avbryta all verksamhet som rör träning och tävling med skyddshundar. Bilaga 7.   

 

§21:049 Bordlagda ärenden 

 Ings bordlagda ärenden. 

 

§21:050 Sektorernas rapporter 
a) Tjänstehundssektorn - Ann-Christine Holm rapporterar att restriktionerna för 

tjänstehundsverksamheten förlängs till 31maj. Anlagstest och slutprov ska dock kunna 

genomföras utomhus och med högst åtta personer. 
b) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att instruktörsutbildningen är 

delad i två grupper med anledning av smittspridning. Ev startas ytterligare en 

utbildning då behovet av instruktörer är stort. 

c) Tävlingssektor lydnad – Anders Falk rapporterar om en regelkonferens i lydnad samt 

att det mesta inför SM 2022 är bokat och klart. 

d) Rasutvecklingssektorn – Stefan Larsson rapporterar att de fortfarande väntar på svar 

från förbundet om det finns möjlighet att genomföra en digital beskrivarutbildning. 

Tre klubbar i distriktet har tydligen figurantutbildningar, som distriktsstyrelsen inte 

har fått vetskap om.  

e) Web – Anitha Alarik meddelar att hon helst inte sitter kvar som webansvarig efter 

årsmötet.      

 
           Övriga sektorer inget att rapportera. 

 

§21:051  Nytt beslutsärende 

a) Inköp av dator 

Styrelsen beslutar, efter förfrågan från tävlingssektorn bruks, att inköpa en dator och en 

skrivare till sektorn.   

 

§21:052 Övrigt 

 Styrelsen diskuterar hur hemsidan ska se ut, vad fattas och vad ska läggas till.  

 Vidare diskuteras om arbetsbeskrivningarna ska finnas dels på hemsidan men kanske 

också i en sk distriktspärm. 
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§21:053 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 5/5 kl 19.00.  

 

§21:041 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 
             
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
             Tobias den Braver                                                                                Carina Andersson 


