Protokoll, Styrelsemöte
2021-03-10 kl 19.00
via telefon
Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson,
ledamot Sanne Laursen och 1:a suppleant Diana Valtysdottir,
2:a suppleant Jens Westlund
Ej närvarande: Ledamot Anitha Alarik och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.
Närvarande:

.
§21:029

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:030

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:031

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes 1:a suppleant Diana
Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund.

§21:032

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är klart för hemsidan.

§21:033

Ordförandes punkt
Ordförande informerar att många klubbar har valt att utnyttja dispensen att skjuta upp
sina årsmöten 2021 till 2022. Vice ordförande, Tobias den Braver, har stått till
förfogande som mötesordförande vid en av klubbarnas digitala årsmöte.

§ 21:034

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk informerar att medlemsantalet 28 februari ligger på
6 160 medlemmar. En minskning med 36 medlemmar sedan årsskiftet. Bilaga 1.
Balansräkning 21-02-28. Bilaga 2.
Resultaträkning 21-02-28. Bilaga 3.

§21:035

Post och Skrivelser
 Inkommen önskan från medlem att distriktsstyrelsen ”trycker på” hos SKK för att
SBK-klubbar ska kunna hålla tävlingar under våren. Styrelsen har inte för avsikt att
agera mot de restriktioner som är utfärdade.
 Kallelse till SBK:s digitala kongress 2021.
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I den web-baserade tidningen Brukshunden ses en artikel om ”HundresursSundvall” som privata aktörer driver. Styrelsen resgerar negativt till att
konkurerande verksamhet tas upp i tidningen.

§21:036

Bordlagda ärenden
Ungdomssektor
Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§21:037

Sektorernas rapporter
a) Tjänstehundssektorn - Ann-Christine Holm rapporterar att restriktionerna för
tjänstehundsverksamheten förlängs till 2 maj. Anlagstest och slutprov ska dock kunna
genomföras utomhus och med högst åtta personer.
Övriga sektorer inget att rapportera.

§21:038

Nytt beslutsärende
a) Kongress 2021
Som distriktsdelegater vid SBK:s digitala kongress 2021 deltar ordförande Billy
Andersson, vice ordförande Tobias den Braver och kassör Anders Falk.
b) Web-tidningen Brukshunden
Då styrelsen reagerar starkt på inlägget ”Hundresurs-Sundsvall” beslutas att skicka en
skrivelse till SBK om detta.

§21:039

Övrigt
Inga övriga frågor eller ärenden.

§21:040

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 7/4 kl 19.00.

§21:041

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Diana Valtysdottir

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Jens Westlund
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