Svenska Brukshundklubben
Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte
2021-02-10 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 och 1:a suppleant Diana Valtysdottir.

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

.

§21:015

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:016

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:017

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande Tobias
den Braver och Ledamot Anitha Alarik.

§21:018

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är klart för hemsidan.

§21:019

Ordförandes punkt
Ordförande informerar att han, tillsammans med sekreteraren, deltagit vid ett
konfliktmöte på en av lokalklubbarna.
Verksamhetsberättelsen för 2020 ska skickas ut en gång till till styrelsemedlemmarna
för att tittas igenom.
Ordförande, tillsammans med kassör Anders Falk har deltagit i
organisationskonferensen. Över lag en bra konferens. Bl a diskuterades hur man kan
utveckla samarbetet mellan rasklubbar och distrikt, samt ett förbättrat samarbete mellan
distrikten. Ett möte mellan distrikten kommer att hållas innan kongressen.
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§ 21:020

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk informerar att medlemsantalet 31 januari ligger på
6 203 medlemmar. En ökning med sju medlemmar sedan årsskiftet. Bilaga 1.
Balansräkning per tiden 21-01-01—21-01-31. Bilaga 2.
Resultaträkning per tiden 21-01-01—21-01-31. Bilaga 3.

§21:021

Post och Skrivelser
Inkommen info från förbundet att några lokalklubbar inte lämnat in sin
verksamhetsstatistik. Distriktsstyrelsen ska påminna berörda klubbar.

§21:022

Klubbars verksamhet
Ett arbete pågår med att utveckla samarbetet med våra lokalklubbar.

§21:023

Bordlagda ärenden
Ungdomssektor
Madeleine Lundgren, Växjö BK, ställer sig positiv till att vara ungdomsansvarig i
Smålandsdistriktet. Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte i mars.

§21:024

Sektorernas rapporter
a) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att instruktörsutbildningen på

Njudung BK fortgår digitalt. F ö sker ingen verksamhet.
b) Tjänstehundssektorn - Ann-Christine Holm rapporterar att restriktionerna för
tjänstehundsverksamheten som gäller till 28/2 förlängs till 31/3. Dock ska utskottet för
samhällsnytta arbeta fram en plan för hur patrullhundskurserna ska kunna komma igång
igen. Prioriterad verksamhet som anlagstest och slutprov ska kunna genomföras.
c) Tävlingssektorn Bruks – Lars Hellman rapporterar att domaruppdragen är tillsatta och att
info om detta finns på hemsidan.

Fortfarande oklart om och hur domarkonferensen kan genomföras.
Sektorn har ett möte i februari för att hitta gemensamma arbetssätt för bruksdelen
och lydnadsdelen.
d) Tävlingssektorn Lydnad – Karin Falk rapporterar att en utbildning i
tävlingssekreterare bruks pågår.
Övriga sektorer inget att rapportera.

§21:025

Nytt beslutsärende
a) Fullmäktigemöte
Styrelsen diskuterar när det kan vara lämpligt att genomföra fullmäktigemöte 2021.
Enligt SBK:s dispens ska mötet genomföras senast 30 juni. Styrelsen enas om att
preliminärt genomföra fullmäktigemötet söndagen 13 juni. Kanske finns då möjligheten
att kunna ha ett fysiskt möte. Om inte så blir det ett digitalt möte.
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§21:026

Övrigt
Inga övriga frågor eller ärenden.

§21:027

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 10/3 kl 19.00.

§21:028

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Tobias den Braver

Protokollförare

__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Anitha Alarik
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