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Protokoll,  Styrelsemöte  
2021-01-11  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,  

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

                                                                         

Ej närvarande: 1:a suppleant Diana Valtysdottir 

                             .  

                          

 

 

                         

§21:001         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§21:002  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§21:003         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Sanne Laursen 

och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.      

            

§21:004  Föregående protokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte är klart och finns på hemsidan.  

 

§21:005        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att han haft kontakt med Gunilla Andersson som blir ny 

medhjälpare till Anitha Alarik gällande hemsida och facebook.  

Vice ordförande, Tobias den Braver, informerar att han haft kontakt med de två 

personer som kan tänka sig att hjälpa till med en agilitysektor med början nästa 

verksamhetsår.   

 

§ 21:006       Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk informerar att medlemsantalet 31 december är                                  

6 196 medlemmar. Bilaga 1. 

Totalt har antalet medlemmar i distriktet ökat med 39 under 2020. 
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Vidare informeras att förbundet avsatt 500 000 kronor för ev hjälp till klubbar i 

ekonomisk nöd. Många frågor uppkommer kring detta beslut, som ex vilka kriterier 

som krävs för att få denna hjälp och hur distriktet ska kunna handlägga dessa ärenden. 

Ordförande ska kontakta förbundet för att få klarhet.          

 

§21:007  Sektorernas rapporter 
a) Tjänstehundssektorn -  Ann-Christine Holm rapporterar: 

                All tjänstehundsverksamhet är stängd fram till 2021-02-28. 

b) PR/Web – Sanne laursen rapporterar 

att de fyra diplomen är klara. Fem diplom finns hos henne sedan föregående år och 

ska skickas till respektive klubb per post.  

 Övriga sektorer inget att rapportera. 

 

§21:008 Ungdomssektor 

 Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte. 

              

§21:009        Post och Skrivelser 

a) Post 

Svar från SKK på bokat digitalt förenklat årsmöte, att detta inte går att genomföra 

då det inte ses som ett årsmöte utan är ett fullmäktigemöte. Skillnaden på dessa 

möten är att vid ett årsmöte har varje medlem rösträtt och vid fullmäktigemöte har 

utsedda klubbrepresentanter rösträtt.      

b) Skrivelser 

¤ Inkommen inbjudan till organisationskonferens 5-7 februari. Denna gång 

genomförs konferensen digitalt. Ordförande Billy Andersson anmäls till denna. 

¤ Två motioner är inskickade till förbundet 2020-12-30: 

1. ”Utveckling av medlemsregistrering för att underlätta för medlemsansvariga i 

klubbarna” 

2. ”Motion om ungdomsarbete inom SBK”   

   

§21:010  Nytt beslutsärende 

a) Anstånd distriktsavgift 

Styrelsen beslutar att ge lokalklubbarna anstånd med betalning av distriktsavgiften 

till sommaren.  

b) PR och Web 
Styrelsen beslutar, efter röstning, att webansvarig ska lyftas ur PR-sektorn. Orsak till 

detta är att PR-ansvarig inte har något med hemsida och facebook att göra. Webansvarig 

blir således fristående.    

 

§21:011 Årsmöte 2021  

 Styrelsen beslutar att använda sig av SKK:s föreningskommittés beslut att skjuta upp 

fullmäktigemötet (årsmötet) till att vara genomfört senast 30 juni 2021. 
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§21:012 Övrigt 

 ¤ Styrelsen diskuterar valberedningens förslag att två ledamöter av tre tillhör samma 

klubb. Bättre vore med en spridning av ledamöterna. 

 ¤ Ordförande informerar att kontakt ska tas med den lokalklubb där en konflikt uppstått, 

för att få till ett möte och reda ut saker.  

 

§21:013 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 10/2 kl 19.00.  

 

§21:014 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 
                Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
   
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
             Sanne Laursen                                                                                 Christina Ulfsdotter 


