Protokoll, Styrelsemöte
2021-10-06 kl 19.00
Njudungs BK

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver, kassör Anders Falk,
sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Anitha Alarik, 2:a suppleant Jens Westlund
och 3:e suppleant ChristinaUlfsdotter.
Från RUS-sektorn Stefan Larsson och Michael Rosell.

Förhinder:

ledamot Carina Andersson, ledamot Sanne Laursen och 1:a suppleant
Diana Valtysdottir.
.

§21:148

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:149

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:150

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Jens Westlund och
Christina Ulfsdotter.

§21:151

Föregående protokoll
Protokollen från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan.

§21:152

Ordförandes punkt
Ordförande Billy Andersson informerar att ett utskick om central utbildning för domare
lydnadsklass III har gått ut direkt till tävlingssektorn och för tävlingsledare har utskicket
gått direkt till lokalklubbarna. Distriktets tävlingssektor har planerat för en
tävlingsledar- och domarkonferens i höst, men anser nu att den inte längre behövs.
Det är bekymmersamt att detta inte kommer till distriktsstyrelsen för kännedom.
Enl mail från FS ska de som medverkar vid utbildningen sedermera kunna utbilda andra
tävlingsledare och domare i distriktet.
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§21:153

Rasutvecklingssektorn
Utbildning till mentalfiguranter sker utan distriktets vetskap. Distriktet måste få veta
om det skett eller ska ske utbildningar på lokalklubbarna.
Även vid besiktning av mentalbanor sker det utan distriktets vetskap. I efterhand
kommer dock ett protokoll från förbundet på vilken bana som är besiktigad.
Sektorn har inte fått någon inbjudan till RAS/RUS-konferensen 15-17 oktober.
Michael Rosell överlämnar allt material till Christina Ulfsdotter som hädanefter tar över
Michaels roll inom mentalsektorn.
Ordförande överlämnar en blomma från styrelsen till Michael och tackar honom föa all
tid och energi han lagt på mentalsektorn.

§21:154

Reklambroschyr
JS Sverige vill ta fram en reklambroschyr till Smålandsdistriktet. Denna är kostnadsfri.
Distriktets insats blir att ta fram material samt att granska och godkänna innehållet.
Styrelsen diskuterar om vi skulle ha mer info gällande kursutbud och utbildningsgång.
Styrelsen utser Carina Andersson som kontaktperson vid sidan av Tobias.

§21:155

Kommunikationsplan
Tobias har arbetat fram en text. Förslag på att tillverka en ”Distriktspärm” digitalt där
all viktig material sparas, t ex arbetsbeskrivningar, ersättningar mm.
Tobias visar ett mycket bra exempel på hur detta kan se ut. Styrelsen behöver ha ett
arbetsmöte där man kan upprätta pärmen, uppdatera arbetsbeskrivningar mm.

21:156

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 31 september ligger på
6 548 medlemmar. Bilaga 1.
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-09-30. Bilaga 2.
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-09-30. Bilaga 3.

§21:157

Post och Skrivelser
Inkommen skrivelse från Emådalens BK med ansökan om namnbyte från Emådalens
Brukshundklubb till Högsby Brukshundklubb. Bilaga 4.

§21:158

Nytt beslutsärende
a) Namnändring Emådalens Brukshundklubb
Styrelsen har inget att invända mot att Emådalens Brukshundklubb önskar byta namn
till Högsby Brukshundklubb. Styrelsen ser detta som positivt då ortsnamnet gör att
klubben kan placeras på kartan.
b) Banbesiktning
Styrelsen uppdrar till mentalsektorns Stefan Larsson att inkomma med ett underlag om
önskvärt tillvägagångssätt vid besiktning av mentalbanor. Detta pga att vi behöver veta
vilka banor som ska besiktigas och vilka som redan är besiktigade. Texten ska skickas
till lokalklubbarna och sättas in på distriktets hemsida.
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c) Utbildning MH-figuranter
Styrelsen och mentalsektorns Stefan Larsson ska skicka en skrivelse till centrala
Avel & Hälsa med förfrågan om arbetsordning vid utbildning av MH-figuranter.
I dagsläget utbildas det figuranter på olika lokalklubbar i distriktet utan styrelsens eller
sektorns vetskap.
d) Reklambroschyr
Styrelsen beslutar att låta JS Sverige AB arbeta fram ett förslag på reklambroschyr för
Smålandsdistriktet.
§21:159

Sektorernas rapporter
Inga inkomna rapporter.

§21:160

Övrigt
Styrelsen ska kalla sektorerna till fysiskt möte 3 november.

§21:161

Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 3 november kl 18.00 på Njudungs Brukshundklubb.

§21:147

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Jens Westlund

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Christina Ulfsdotter Pettersson
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