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Dagordning vid SBK Smålands distrikts fullmäktigemöte 2021-06-13
1.

Upprop och fastställande av röstlängd.

2.

Val av mötesordförande.

3.

Röstlängd

4.

Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare.

5.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet.

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer
enligt § 7 moment 6 i distriktsstadgan.

7.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

8.

Fastställande av dagordning.

9.

Genomgång av;
a)

Styrelsens och sektorernas berättelser för det sistförflutna verksamhetsåret

b) Balans och resultaträkning
c)
10.

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller
förlust. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.)

11.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. (I detta beslut får styrelsens
ledamöter ej delta.)

12.

Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende;
a.

Mål

b.

Rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret.

c.
13.

Medlemsavgift enligt § 4 i distriktsstadgan för nästkommande verksamhetsår

Beslut i ärende enligt punkt 12.
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14.

Val av distriktsstyrelse enligt§ 8 moment 1 i distriktsstadgan.
a)

Ordförande i styrelsen för 1 år

b) Vice ordförande styrelsen för 2 år
c)

Kassör för 2 år

d) Ledamot för 2 år
e)

Suppleant för 2 år

15.

Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt § 9 i distriktsstadgan.

16.

Val av valberedning enligt § 10 i distriktsstadgan
a. Sammankallande ledamot för 1 år
b. Ledamot för 2 år

17.

Fråga om omedelbar justering av punkt 14-16.

18.

Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns på dagordningen om årsmötet
så beslutar, ”ärenden tas upp för diskussion men inte till beslut".

19.

Mötets avslutande.
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Klubb
medl 2019 medl.2020 Röster
Aneby Brukshundklubb (0604)
72
74
2
Eksjö Brukshundklubb (0686)
161
154
2
Emmaboda Brukshundklubb (0862)
85
73
2
Emådalens Brukshundklubb (0821)
74
63
2
Forserums Brukshundklubb (0698)
201
201
2
Gislaved Västbo Brukshundklubb (0662) 122
226
2
Gnosjö Brukshundklubb (0618)
74
138
2
Hultsfred Brukshundklubb (0860)
110
119
2
Höglandets Brukshundklubb (0681)
115
102
2
Jönköpings Brukshundklubb (0680)
759
781
7
Kalmar Brukshundklubb (0880)
425
390
3
Lesseboortens Brukshundklubb (0761)
43
43
2
Ljungby Brukshundklubb (0781)
118
134
2
Mönsterås Brukshundklubb (0861)
257
266
2
Njudungs Brukshundklubb (0699)
157
162
2
Nybro Brukshundklubb (0881)
214
208
2
Nässjö Brukshundklubb (0682)
148
125
2
Oskarshamns Brukshundklubb (0882)
232
232
2
Saxnäs Brukshundklubb (0840)
183
168
2
Skillingaryd Attila Brukshundklubb (0663) 290
305
3
Smålandsstenar Brukshundklubb (0617) 161
147
2
Sommenbygdens Brukshundklubb (0687) 96
93
2
Sävsjö Brukshundklubb (0684)
139
120
2
Tingsryds Brukshundklubb (0763)
90
68
2
Torsås Brukshundklubb (0834)
191
227
2
Tranås Brukshundklubb (0697)
210
206
2
Vetlanda Brukshundklubb (0685)
111
65
2
Värnamo Brukshundklubb (0683)
295
310
3
Växjö Brukshundklubb (0780)
592
607
6
Åseda-Lenhovda Brukshundklubb (0760) 126
137
2
Älmhult Brukshundklubb (0765)
231
231
2
Ölands Brukshundklubb (0885)
92
109
2
Totalt 6 139
6 196
74
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SBK Smålands distrikts: styrelse, sektoransvariga,
valberedning och kongressombud för verksamhetsåret 2020
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1:a suppleant
2:a suppleant
3:e suppleant

Billy Andersson
Tobias den Braver
Ann-Christine Holm
Anders Falk
Carina Andersson
Anitha Alarik
Sanne Laursen
Diana Valtysdottir
Jens Westlund
Christina Ulfsdotter

Oskarshamn BK
Jönköping BK
Oskarshamn BK
Värnamo BK
Växjö BK
Njudung BK
Emådalen BK
Lesseboortens BK
Torsås BK
Mönsterås BK

Sektoransvariga
Utbildningssektor
Carina Andersson
Tävlingssektor bruks
Lars Hellman
Tävlingssektor lydnad
Karin Falk
Rasutvecklingssektor utställ
Angelita Nooni
Rasutvecklingssektor mental Michael Rosell
Tjänstehund patrullhund
Billy Andersson
Tjänstehund räddningshund Thomas Ericsson
Rallysektor
Maria Sonesson
PR-sektor
Sanne Laursen
Web-ansvarig
Anitha Alarik

Växjö BK
Värnamo BK
Värnamo BK
Jönköping BK
Höglandet BK
Oskarshamn BK
Skillingaryd-Attila BK
Växjö BK
Emådalen BK
Njudung BK

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Christina Berggren
Nässjö BK
Katarina Andersson
Skillingaryd Attila BK
Anna-Karin Johansson Skillingaryd Attila BK
Gun Svensson
Sävsjö BK

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Mikael Ström
Mathias Paulsson
Monika Matyziak

Jönköping BK
Växjö BK
Kalmar BK

Billy Andersson
Tobias den Braver

Oskarshamn BK
Jönköping BK

Kongressombud
Ordinarie
Ordinarie
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Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2020
Medlemmar
Till Smålandsdistriktet är 32 klubbar anslutna.
Medlemsantalet den 31 december 2020 uppgick till 6 196, vilket innebär en medlemsökning med 39
medlemmar jämfört med föregående år.
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 11 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett
upplösande i anslutning till årsmötet. Tre av styrelsemötena har skett via telefon och ett digitalt pga
covid-19.
Distriktet har inte kallat till distriktsmöten varken vår eller höst pga smittorisk av coronaviruset. SBK:s
restriktioner har gett gällande att man avråder från fysiska möten. Inget digitalt medlemsmöte har hållits.
Dispens från stadgarna att medlemsmöten 2020 inte måste avhållas.
Ekonomi
Distriktet förvaltar en god ekonomi. Styrelsen är tacksam för alla funktionärer som på olika sätt hjälpt
till att förbättra ekonomin.
Eftersom mindre verksamhet genomförts pga covid-19, och därmed även mindre kostnader, har detta
påverkat det ekonomiska resultatet.
För närmare information hänvisas till kassörens rapport.
Övrigt
En stor del av den verksamhet som vanligtvis bedrivs i distriktets regi har fått ställas in med hänsyn till
restriktioner som SBK, SKK och Folkhälsomyndigheten utfärdat.
Samarbete med Studiefrämjandet har varit i minskad omfattning pga mindre verksamhet.
Delar av styrelsen har representerat Smålandsdistriktets intressen på organisationskonferens och
kongress som detta år skett digitalt.
Styrelsen har på olika sätt stöttat lokalklubbar samt varit behjälplig i olika konfliktärenden på både
person- och klubbnivå. Dessa ärenden har under 2020 varit färre än tidigare år.

Styrelsen för SBK Smålands distrikt 2020 tackar för visat förtroende.

Billy Andersson

Tobias den Braver

Anders Falk

Ann-Christine Holm

Carina Andersson

Anitha Alarik

Sanne Laursen

Diana Valtysdottir

Jens Westlund

Christina Ulfsdotter Pettersson
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Verksamhetsberättelse 2020
Tjänstehundsektorn Patrullhund
Sektormedlemmar:
Billy Andersson
Ann-Christine Holm
JensWestlund
Christina Ulfsdotter

Sektorns verksamhet:
¤ har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon.
¤ har deltagit på konferenser som anordnats av SBK centralt innan pandemin utbröt.
¤ sektorn har deltagit på möten med utbildningsgrupperna under hösten.
¤ bedrivit kursverksamhet, med uppehåll delar av året pga covid-19.
¤ ej deltagit i rekryteringsmöten pga covid-19.
¤ ej deltagit på kurschefsutbildningar pga covid-19.

SM och Hv-Skallet
Inställt med anledning av covid-19.

Kursverksamhet:
Smålandsdistriktet har bedrivit patrullhundsutbildning med elva ekipage. Dock har kursverksamheten
ställts in pga smittorisken under tiden 1 mars-31 augusti. Därefter åter inställt from 24 november till
årets slut.
Kurschef Ann-Christine Holm, instruktörer Billy Andersson och Christina Ulfsdotter.

Övrigt :
¤ Distriktets tjänstehundar har stått behjälpliga vid eftersök av försvunna personer..
¤ Anlagstest har genomförts vår och höst.
¤ Certifikatprov i andra distrikt har bedömts av Billy Andersson

Tjänstehundsektorn Patrullhund
Billy Andersson
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Verksamhetsberättelse 2020
Tjänstehundsektorn räddningshund
Under 2020 har verksamheten legat nere stor del av året pga covid-19.
Vi fick 2 nya hundar certifierade under hösten, den tredje var skadad och kunde inte gå upp på certprov,
den har nu blivit borttagen från kurs då den inte kommer att bli bra.
Sex ekipage i Småland som blev certifierade 2019/ 2020 skulle göra hundförarutbildning under hösten
men bara fyra kunde genomföra den då två hundar hade skadat sig och får göra den under 2021.
Under 2020 hörde många av sig för att gå ny räddningshund kurs. Vi hade två infoträffar och det kom
sammanlagt 23 intresserade på dessa.
18 deltagare hoppade på sök och miljökursen och där föll några bort så vi hade 14 kvar för
lämplighetstest.
Vi tog åtta ekipage första omgången varav sju blev godkända. Vi hann inte med att testa resten innan det
blev stopp igen. Dessa får vänta till våren.
Alla tränar hemma på miljö mm. De filmar det de gör och skickar till mig och mina två hjälpinstruktörer
för att få hjälp, råd och tips.

Tjänstehundsektorn Räddningshund
Thomas Ericson
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Verksamhetsberättelse 2020
PR-sektorn

PR-sektorn har under året tagit emot och vidareförmedlat ansökningar om förtjänsttecken till SBK
centralt. 49 st förtjänsttecken fördelade på 9 lokalklubbar.
Vi har lyckats att hitta ett företag som kan trycka och göra jubileumsdiplomen.
Vi har nu äntligen fått hem 4 st. nya roll-ups för utlåning vid olika event i distriktet och i lokalklubbarna.
Bild kommer att läggas ut på hemsidan framöver.

PR- sektorn
Sanne Laursen

10

Verksamhetsberättelse 2020
Web

Smålandsdistriktets informationsvägar består av hemsida, facebooksida och mailutskick.
Löpande uppdateringar har gjorts på hemsidan med information om olika aktiviteter och viktig
information
Facebooksidan har använts som komplement för att snabbt nå ut med allmän information till
medlemmar och funktionärer.

Web-ansvarig
Anitha Alarik
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Verksamhetsberättelse 2020
Rasutvecklingssektorn Utställning
RUS Sektor har delat ansvaret avseende Mentalitet och Utställning. Angelita Nooni har varit ansvarig
för ansökningar om utställning

Utställning
Under året 2020 har inte mycket aktivitet varit, alla utställningar inställda på grund av covid -19.
Ansökan om nationell utställning för år 2022 har ansökts av Kalmar BK och har godkänts.
Inför 2022 är det enbart Kalmar BK som anordnar officiell utställning.
Det är en mycket tråkig utveckling för möjligheten att bedöma avkomma efter våra avelsdjur.

Rasutvecklingssektorn Utställning
Angelita Nooni
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Verksamhetsberättelse 2020
Rasutvecklingssektorn Mental
Planerad beskrivarutbildning november 2020 fick ställas in med anledning av covid-19.
Utskick till klubbarna i november 2020 för att kartlägga behovet av utbildningar inom mentalområdet
för 2021.
Aktuella funktionärslistor finns på distriktets hemsida.

Rasutvecklingssektorn Mental
Michael Rosell och Stefan Larsson
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Verksamhetsberättelse 2020
Tävlingssektorn bruks
Under året har tre aspiranter examinerats till Bruksdomare IIB och I Domare till IB.
Sektorn har under året genomfört domarkonferens på Vrigstad Värdshus med mycket bra uppslutning.

DM Sök
1.Karin Falk med Rissies Jikk, Värnamo BK
2.Janne Agelstam med Revalill’s Kuling, Växjö BK

DM Skh
1.Stina Carlsson med Kargalandets Myra, Växjö BK

DM Rph
1.Monica Schneider Clasén med Va sa du, Jönköping BK
De flesta planerade tävlingarna under 2020 har varit inställda på grund av covid 19.

Tävlingssektorn Bruks
Erik Rosander
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Verksamhetsberättelse 2020
Tävlingssektorn Lydnad
Kurs för tävlingsledare, lydnad, med två deltagare är genomförd.
Kurs för tävlingssekreterare, lydnad med 14 deltagare är genomförd och kan avslutas hoppas vi, nästa år.
Inställd konferens för lydnadsdomare och tävlingsledare.
Inställd DM i lydnad.
Tävling statistik, lydnad:
Coronapandemin gör att tävlingsverksamheten har varit begränsad.
14 aktiva lydnadsdomare, 30 aktiva tävlingsledare
22 lydnadstävlingar i 15 klubbar, förra året 45 st tävlingar i 23 klubbar.
Antal starter totalt: 504 st
Startklass: 289 starter med 92 uppflyttningspoäng
Klass 1: 118 starter med 28 förstapris
Klass 2: 41 starter med 5 förstapris
Klass 3: 56 starter med 20 förstapris
Tävling statistik, lydnad:
Coronapandemin gör att tävlingsverksamheten har varit begränsad.
14 aktiva lydnadsdomare, 30 aktiva tävlingsledare.
22 lydnadstävlingar i 15 klubbar.
Antal starter totalt: 504 st.
Startklass: 289 starter med 92 uppflyttningspoäng.
Klass 1: 118 starter med 28 förstapris.
Klass 2: 41 starter med 5 förstapris.
Klass 3: 56 starter med 20 förstapris.

Statistik
Antal starter startkl
2020
289
2019
449
2018
453

klass 1
118
145
204

klass 2
41
112
79

klass 3
56
182
84

Uppflyttningar/förstapris
2020
92
Procent
32%

28
24%

5
12%

20
36%

2019
Procent

88
20%

34
23%

8
7%

63
35%

2018
Procent

112
25%

39
19%

8
10%

41
49%

Tävlingssektor, lydnad
Karin Falk
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totalt
504
888
830

145

minskat med 384
ökat med 58

Verksamhetsberättelse 2020
Rallylydnadssektorn

Under detta annorlunda år har åtta klubbar inom distriktet arrangerat tävlingar under året:
Värnamo BK
Jönköping BK
Höglandet BK
Tranås BK
Njudung BK
Ljungby BK
Hultfred BK
Oskarshamn BK

·
·
·
·
·
·
·

Totalt har det blivit 1097 starter fördelat per klass: N 430, F 212, A 108, M 347.
Distriktet har fått fem nya auktoriserade skrivare och fyra auktoriserade sekreterare under 2020.
En sekreterarutbildning har också genomförts i år med sex deltagare, varav fyra blivit auktoriserade.
Angående skrivarutbildningen som hölls i nov 2019, så väntar vi på tre deltagare som inte har fått
möjlighet att göra sin praktik under detta år pga av covid-19. så De har erhållit dispens att genomföra
praktiken under 2021.
Distriktet har även fått två nya SBK-instruktörer Rallylydnad för Växjö BK och Emådalens BK.

Rallylydnadssektorn
Maria Soneson
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Verksamhetsberättelse 2020
Utbildningssektorn
Verksamma i sektorn under 2020 har varit Carina Andersson, sammankallande Annelie Damberg och
Jessica Krafft.
Sektorn har under året haft telefonmöten.

I distriktet har det under 2020 genomförts följande verksamheter:
En SBK Instruktörsutbildning med åtta deltagare
En SBK Instruktörsutbildning Rallylydnad med fyra deltagare
En SBK Instruktörsutbildning Specialsök med sex deltagare
En Brukslydnadsdag för instruktörer med 12 deltagare
En Lärarträff

Pga covid-19 ställdes det in;
En SBK Instruktörsutbildning
En SBK Instruktör II utbildning
En SBK Instruktör Spår
Fördjupad Raskunskap
Två KUL-träffar
En Inspirationsträff

Sektorn tackar alla som hjälpt till med utbildningar under verksamhetsåret.
Utbildningssektorn
Carina Andersson
Annelie Damberg
Jessica Krafft
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SBK Smålandsdistrikt

Resultaträkning
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.
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SBK Smålandsdistrikt

Balansräkning
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.

19

SBK Smålandsdistrikt

Resultatbudget
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.
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Rambudget
Svenska Brukshundklubben Smålands distrikt
Verksamhetsåret 2021 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren.

Liksom tidigare år är utgångspunkten att medlemsintäkterna ska finansiera den regionala verksamheten
och övrig verksamhet ska vara självfinansierad.
Under 2021 kommer vi att göra en satsning på ungdomsverksamheten genom att starta upp en
ungdomssektor i distriktet samt även starta upp agilitysektorn i distriktet igen.
Under 2020 var medlemsantalet över 6000 medlemmar hela året och vi vill försöka behålla
detta så vi kommer att erbjuda klubbarna 8 st. platser för utbildning till specialinstruktör i
bruksgrenarna. Pandemin gör det svårt att planera för viktiga utbildningar.
Under de två närmaste åren skall vi satsa på att utveckla klubbarna på det
administrativa området samt fortsätta arbetet med ungdomssektor och agilitysektorn i distriktet.
Med en ekonomi i balans kan vi fortsätta våra satsningar på att utveckla distriktet.
I styrelsen har vi arbetat med att ha en så riktig budget som möjligt enligt de uppgifter som respektive
sektor lämnat in.
Vi hänvisar till sektorernas verksamhetsplaner för att få en bra uppfattning om verksamheten i distriktet.
Inför de kommande åren räknar vi med att den positiva utvecklingen ger ett bra positivt utfall så att vi
kan bibehålla den låga avgiften till distriktet.
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Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2021

Medlemmar och lokalklubbar
Vi vill fortsätta att arbeta för en positiv medlemsutveckling inom distriktet. Detta gör vi i första hand
genom att stödja och skapa bra förutsättningar för våra lokala klubbar. Vi tror att utökad kurs- och
ungdomsverksamhet kan vara viktiga områden för att öka medlemsantalet.
Vi tror också att kontinuerligt arbete med våra värdegrunder och föreningsutvecklingskurser för
lokalklubbarnas styrelser bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en sund verksamhet.

Information
Vi kommer även i fortsättningen att sprida information främst genom distriktets hemsida, facebook och i
nyhetsbrev utsända med e-mail. Detta gör att vi snabbt når ut både till våra lokalklubbar och direkt till
medlemmarna med information om vad som händer i distriktet.
På hemsidan redovisar vi alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar,
kontaktuppgifter mm. Övriga kontaktvägar används som komplement till hemsidan för en mer riktad
information samt för att annonsera när ny information publicerats på hemsidan.

Samverkan internt och externt
Ett gott samarbete med våra lokalklubbar är en viktig förutsättning för verksamheten inom distriktet.
Mycket av verksamheten sker tillsammans med Studiefrämjandet och detta ser vi fram emot att fortsätta
med. Vi vill också under året få till stånd mer samverkan med de rasklubbar som har verksamhet inom
distriktet.
Styrelsen kommer att fortsätta representera Smålandsdistriktets lokalklubbar mot SBK förbundet och
externa aktörer för att på bästa sätt tillvarata våra gemensamma intressen.

Styrelsens nyckelord





Effektiv förvaltning av administration, löpande ärenden och ekonomi för att ha kraft och resurser
kvar till att utveckla och förbättra verksamheten.
Lyhördhet för medlemmars önskemål och klubbarnas behov.
Utbildning för fler aktiva funktionärer med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena.
Distriktsmöten och klubbkonferenser är mötesplatser där hög klubbnärvaro är viktig.

Smålandsdistriktet styrelse
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Verksamhetsplan 2021
Tävlingssektorn bruks

Tävlingssektorn kommer förutom fortlöpande arbete med tillsättning och byte av domare på uppdragen
genomföra följande:
Konferens för bruksdomare (under förutsättning att det blir ändringar angående covid-19) på Vrigstad
Värdshus under februari 2021.
Utbildning för tävlingsledare bruks, om intresse finns.
Utbildning för domare bruks, om intresse finns och det finns aspiranter.
Teoriutbildningar kommer att anordnas för erhållande av skyddslicens.
Tävlingssektorn kommer under årets början att kontakta några klubbar för att höra vilka som är
intresserade av att anordna DM 2021 i de olika grenarna: Spår, Sök Skydd och Rapport, samt vilka
datum.

Tävlingssektorn bruks
Lars Hellman
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Verksamhetsplan 2021
Tävlingssektorn Lydnad

Tävlingssekreterarutbildning lydnad kan, hoppas vi, avslutas.
Tävlingssekreterarutbildning, bruks kan fortsätta, startad med 12 deltagare.
Utbildning för tävlingsledare i lydnad kan starta om efterfrågan finns.
Lydnadsdomarkonferens planeras tillsammans med tävlingsledarna när regelrevisionen är klar.
DM lydnad planeras i Tingsryd 2021-08-01

Tävlingssektorn Lydnad
Karin Falk
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Verksamhetsplan 2021
Utbildningssektorn

Planerade utbildningar:
Två SBK Instruktör
En SBK Instruktör II
En SBK Instruktör Rallylydnad
En SBK Instruktör Spår / Utvecklingskurs i sök, spår
En SBK Instruktör Specialsök
En SBK Instruktör Bruks-tävlingslydnad
En Lärarträff
Två KUL-träffar på två olika orter
Fördjupad Raskunskap
En Inspirationsträff
Om det genomförs SBK Lärarutbildning så har Småland två deltagare att skicka.
Om det genomförs SBK Lärare specialsök vill vi gärna skicka en deltagare.
Lärarutvecklingshelg centralt
Vår förhoppning är ett gott samarbete med klubbarna under 2020

Utbildningssektorn
Carina Andersson
Annelie Damberg Jessica Krafft
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Verksamhetsplan 2021
Rasutvecklingssektorn utställning

Under 2021 är det två nationella utställningar i Smålands distrikt. Det är Jönköping BK och Kalmar BK,
som har utställning den 16 maj samt 29 maj. Rasutvecklingssektorn vill uppmärksamma klubbarna på
vikten att kvalitetssäkra och avelsutvärdera de raser SBK har avelsansvaret för. Målet ska öka förståelse
för utställning genom att förstå anledningen till varför det är viktigt att ha officiella utställningar.
Aktivitet kan inte ske om intresse inte finns.
Utbildning kan ordnas efter önskemål, ex kurs i Anatomi och bedömning, Utbildning CUA (certifierad
utställningsarrangör), eller ringsekreterare.

Rasutvecklingssektorn utställning
Angelita Nooni
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Verksamhetsplan 2021
Rasutvecklingssektorn Mental

Beskrivarutbildning så snart läget kring pandemin tillåter.
Att vi i distriktet är behjälpliga med att samordna/arrangera övriga mentalutbildningar, utifrån de svar
från utskicket vi får från klubbarna.

Rasutvecklingssektorn
Stefan Larsson & Michael Rosell
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Verksamhetsplan 2021
Tjänstehundsektorn Patrullhund

Under verksamhetsåret 2021
ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor för patrullhundar ut som följer:
Delta på digital tjänstehundkonferens som anordnas av SBK centralt.
Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner,
Vid behov informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet.
Vid behov ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna.
Försöka få någon klubb villig att arrangera DM för Patrullhundar.
Vara behjälpliga med tjänstehundarna vid eftersök av försvunna personer.

Utbildningar:
Patrullhundsinstruktörer och kurschefer ska medverka vid de vidareutbildningar som SBK arrangerar.
Hundförare ska vidareutbildas vid KU och militärövningar.

Kursverksamhet:
Patrullhundsutbildning som startade under 2020 ska slutföras och ev ny kurs starta under hösten 2021.
Allt beroende på vilka restriktioner sim utfärdas för covid-19.
Övrigt:
FM-kontrollanter ska, efter förfrågan från FM UndSäk, tjänstgöra vid anlagstest och slutprov.

Tjänstehundsektorn Patrullhund
Billy Andersson
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Verksamhetsplan 2021
Tjänstehundsektorn Räddningshund
Planeras att starta upp med ett nytt lämplighetstest för de resterande i kursen så fort det går.
Delprov1 planeras till sommaren och delprov 2 senare i höst beroende på covod-19.
Vi kommer även att ha två möten för både färdiga ekipage och de som går i kurs där vi kommer att fika
med smörgåstårta på de träffarna.
De färdiga ekipagen kommer hålla ett antal träningar under året för egen del.
Två ekipage kommer att genomföra hundförarutbildning
Under året kommer nio färdiga ekipage att göra NRT för att alla skall stå på MSB`s larmlista.

Tjänstehundsektorn Räddningshund
Thomas Ericson
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Verksamhetsplan 2021
PR-sektorn

PR-sektorn avser att fortsättningsvis förmedla ansökningar gällande förtjänsttecken till förbundet och att
ta fram jubileumsdiplom för de klubbar som har jubileum under innevarande år. Roll-ups kommer även
fortsättningsvis att finnas hos PR-sektorn för utlåning till distriktets lokalklubbar. Roll-upsen är ett bra
hjälpmedel för att synas om man vill synas i olika event som lokalklubbarna deltar på. Lokalklubbarna
får själva ordna och bekosta transporterna av utlåning av roll-upsen.

PR-sektorn
Sanne Laursen
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Verksamhetsplan 2021
Web
Webben vill fortsätta att utveckla och förbättra hemsidan med medlemmarna i fokus. Aktiviteter i
distriktet ska annonseras ut i god tid och på ett sådant sätt att alla de som kan vara aktuella för
aktiviteten nås.
Viktig information från Svenska Brukshundklubben skall finnas att läsa på hemsidan.

Web-ansvarig
Anitha Alarik
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Verksamhetsplan 2021
Rallylydnadssektorn

Då framtidsutsikterna för det kommande året är synnerligen osäkra p.g.a. covid-situationens utveckling
och eventuella framtida restriktioner m.m., är det mycket svårt att i dagsläget kunna göra några
definitiva planer, men vi är optimistiska inför vaccinationer och andra åtgärder och hoppas därför att
situationen ska normaliseras under årets lopp och att vi, förhoppningsvis redan under andra halvåret, ska
kunna återgå till en mer normal verksamhet.
För att kunna hålla beredskap inför det slut på covid-situationen som vi alla hoppas på, vill vi att alla
intresserade klubbar går vidare med att lämna in ansökningar för arrangerande av DM i Rallylydnad
2021, för det fall som restriktionerna skulle hävas tidigare än väntat.
Vi hoppas i alla fall kunna genomföra några aktiviteter:
Utbildning av tävlingssekreterare samt SBK-instruktör rallylydnad.

Rallylydnadssektorn
Maria Soneson
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Valberedningens förslag 2021
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1:a Suppleant
2:a Suppleant
3:e Suppleant

Billy Andersson
Tobias den Braver
Ann-Christine Holm
Anders Falk
Carina Andersson
Anitha Alarik
Sanne Laursen
Diana Valtysdottir
Jens Westerlund
Christina Ulfsdotter

Omval
Omval

1år
2år
(1år kvar)

Omval

2år
(1år kvar)
(1år kvar)

Omval

2år

Omval

2år

(1år kvar)
(1år kvar)

Notera! Sittande styrelse under 2020 får förnyat förtroende av valberedningen.
Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Christina Berggren
Katarina Andersson
Anna Karin Andersson

Omval
Omval
Omval

1år
1år
1år

Notera! Samma personer som utfört arbetet under 2020 med enda skillnaden att en suppleant (Gun
Svensson Sävsjö BK) har utgått i samband med justering av antal suppleantpositioner från två till en i
nya stadgarna för 2021.
Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Mikael Ström
Monica Matysiak
Åse Lindgren

Jönköping BK
Emådalen BK
Emådalen BK

Omval
(1år kvar)
Nyval

1år
2år

Notera! Ny ledamot i valberedningen föreslås Åse Lindgren, Emådalen Brukshundklubb. Åse ersätter
Mathias Paulsson tillhörande Växjö Brukshundklubb.
Utdrag ur stadgar:
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 december året före fullmäktige ska valberedningens preliminära förslag delges
lokalklubbar.
Notera! Lokalklubb kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid fullmäktigemöte.
Lokalklubb, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den
föreslagne kandiderar. Förslag till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda på följande epost:
(sekreterare@sbksmaland.se ) senast den 15 januari. Därefter är nomineringen avslutad.

Valberedningen Smålandsdistriktet 2020-12-15
Sammankallande
Mikael Ström

Ledamot
Mathias Paulsson

Ledamot
Monica Matyziak

33

