SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
2020-08-05 kl 19.00
Njudungs Brukshundklubb

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson
ledamot Anitha Alarik, ledamot Sanne Laursen, 3:e suppleant Christina Ulfsdotter
och 2:a suppleant Jens Westlund. Samt från tävlingssektorn Erik Rosander, Lars
Hellman och Patrik Svensson.
Från tjänstehundssektorn räddningshund Thomas Ericsson.
Ej närvarande:1:a suppleant Diana Valtysdottir.
.
Närvarande:

§20:055

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§20:056

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§20:057

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Tobias den Braver och
Sanne Laursen.

§20:058

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och arkiverat.

§20:059

Ordförandes punkt
Billy Andersson informerar att han medverkat vid ett möte mellan Högsby kommun
och Emådalens BK med anledning av att brukshundklubben ska flytta sin verksamhet.
Tankesmedjan, där representanter från olika distrikt medverkar, arbetar på med frågan
hur man på bästa sätt kan få igång tävlingsverksamheten, SM mm.
Kongressen kommer att hållas som ett digitalt möte 24-25 oktober.
Billy informerar om riktlinjer med handtvätt, avstånd mm vid mötets fikapaus.
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§20:060

Sektorernas rapporter
a) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att SBKinstruktörsutbildning
startar vecka 35 på Njudung BK. Instruktörsutbildning i rallylydnad startar vecka
33. Instruktörsutbildning spår går av stapeln i höst. En lärarträff sker vecka 36 och
en inspirationsträff för instruktörer genomförs 8 november.
b) Tjänstehund Räddning – Thomas Ericsson rapporterar att tre deltagare i
utbildningen inte hunnit göra sitt slutprov med anledning av covid-19. Nytt slutprov
planeras till 19 september. En informationsträff om nästa utbildning ska hållas för
22 intressenter. Till nästa utbildning finns två hjälpinstruktörer att tillgå. Dessa ska
sedan påbörja sin instruktörsutbildning.
Tjänstehund Patrullhund – Billy Andersson rapporterar att ett anlagstest planeras
till 5 september med kursstart 13 september. Ett uppsamlingsheat för ekipage som
behöver omprov på slutprov är under planering. Info kommit från förbundet att
förslag ligger att ha fasta platser i landet för rekrytering, anlagstest och slutprov.
c) PR/webb – Carina Andersson handhar det viktigaste gällande hemsidan tills
ansvarig hittats.
d) Tävlingssektorn – Patrik Svensson och Lars Hellman hälsas välkomna till sektorn.
Erik Rosander är tills vidare kvar som mentor i sektorn. Stort behov finns att utbilda
bruksdomare, speciellt i östra delarna av distriktet.
e) Rallylydnadssektorn – Ingen inkommen rapport.
f) Rasutvecklingssektorn Utställning – Angelita Nooni rapporterar att det endast är
Kalmar BK som inkommit med ansökan om utställning 2022.
g) Rasutvecklingssektorn Mental – Michael Rosell rapporterar att stort behov finns av
utbildning till beskrivare.

§20:061

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§20:062

Post och Skrivelser
a) Post
Information från SKK om regelrevidering Svenska Nose Work Klubben.
b) Skrivelser
För kännedom till distriktet ska Emådalens Brukshundklubb till Förbundet ansöka
om namnbyte till Högsby Brukshundklubb. Distriktsstyrelsen tillstyrker detta och
har inget att erinra då det inte finns någon annan klubb med lika eller liknade namn.
Bilaga 1.
c) Skrivelse skickad 2020-06-16 från distriktet till förbundet med frågor gällande
medlemskap. Bilaga 2.

§20:063

Nytt beslutsärende
För dagen inga beslutsärenden.
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§ 20:064

Kassörens rapport
Anders Falk rapporterar om:
 Preliminär balansräkning 2020-07-31. Bilaga 3..
 Medlemsantalet som 31 juli ligger på 6 274. Bilaga 4.

§20:065

Övrigt
Inga övriga ärenden eller frågor.

§20:066

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 2/9.

§20:067

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Tobias den Braver

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Sanne Laursen
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