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 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN                             
                   Smålandsdistriktet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Protokoll,  Styrelsemöte  
2020-04-01  kl 19.00       via telefon  
 

 
            
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,  

 kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, 1:a ledamot Carina Andersson 

                          2.a ledamot Anitha Alarik, 3:e ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana 

                         Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund.                                                                            

                            

Ej närvarande: 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.  

                          

 

 

                         

§20:014         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§20:015  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§20:016         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Jens Westlund och 

Anitha Alarik.      

            

§20:017  Föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.  

 

§20:018        Ordförandes punkt 

Inget att rapportera. 

 

§20:019        Bordlagda ärenden 

                     Inga bordlagda ärenden. 
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§20:020  Inkommande och utgående 

a) Post 

Information från förbundet att alla officiella tävlingar är inställda från 1/4 till 31/5. 

Restriktioner vid klubborganiserad verksamhet. Max 10 personer där ingen rest från 

annat län och inte inomhus.  

b) Skrivelser  

Inga skrivelser. 

 

§20:021  Nytt beslutsärende 

a) Sektorer 

Som ansvarig för tjänstehundsektorn utses Billy Andersson.  

Till utbildningssektorn utses Carina Andersson. 

Till tävlingssektorn utses Lars Hellman fr o m 2020-05-01. 

Till rallylydnadssektorn utses Maria Sonesson. 

Till PR-sektorn utses Sanne Laursen. 

Till rasutvecklingssektorn utses Christina Ulfsdotter.   

b) Sektorsansvariga 

Samtliga sektorsansvariga ombeds att till nästa styrelsemöte inkomma till styrelsen med 

uppgifter på vilka medarbetare de har i sina sektorer. 

c) Hemsidan 

Vid nästa fysiska styrelsemöte ska vi diskutera hur vi vill ha vår hemsida mm. 

d) Arbetsbeskrivningar  

Arbetsbeskrivningar för styrelsen och sektorernas ska tas fram. Styrelsen uppdrar till 

sekreteraren att göra utkast på dessa. Ärendet bordläggs.      

 

§ 20:022       Kassörens rapport 

                      Anders Falk rapporterar om: 

 Medlemsantalet som 31 mars ligger på 6 414. Bilaga 1. 

 Preliminär balansräkning 2020-03-31. Bilaga 2. 

 Preliminär resultaträkning 2020-03-31. Bilaga 3. 

 

§20:023 Sektorernas rapporter 

a) Utbildning - Utbildningen till specialsöksinstruktör är senarelagd. Några klubbar har 

ställt in all verksamhet med anledning av coronaviruset. 

      12 nyutexaminerade SBK-instruktörer 8/2. 

      Brukslydnadsdagen i Jönköping är fullbokad. 

      Sök-lägret och KUL-träffar är senarelagda. 

b)  Tävling - Ansvarig för tävlingssektorn fr o m 1 maj är Lars Hellman. Erik Rosander 

      kommer att vara behjälplig den tid som behövs. 

      Utbildning till skyddsdomare kl Ia är avslutad. Likaså är utbildningen till 

                           bruksdomare kl II avslutad med teoretiskt prov i Växjö. 
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c) Tjänstehund - Anlagstest patrullhund är genomfört. Sex hundar godkändes. 

      Kursstarten är senarelagd med anledning av coronaviruset. Slutprov för ekipage som 

      underkänts vid tidigare slutprov är även det senarelagt. Tidigast kan verksamheten 

      komma igång 4 maj. 

d)  PR/Web - Inget att rapportera. 

e) Rallylydnad - Inget att rapportera. 

f) Rasutveckling - Ingen inkommen rapport. 

 

§20:029 Övrigt 

 Hemsidan är uppdaterad och omgjord. 

 En enkät ska skickas ut till klubbarna för att se vilken verksamhet de har gällande 

agility och ungdomsverksamhet. Tobias försöker få till en enkät. Ärendet bordläggs. 

 

§20:030 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 6/5 via telefon. 

 

§20:031 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

                  
               
                 Ordförande                                                                       Protokollförare 
       
      __________________                                                      _________________ 
              Billy Andersson                                                                Ann-Christine Holm     
 
 
 
 
 
 
             Protokolljusterare:                                                              Protokolljusterare: 
 
 
            _________________                                                      _______________  

 Tobias den Braver                                       Diana Valtysdottir 


