Protokoll, Styrelsemöte
2021-06-08 kl 19.00
via telefon

Närvarande:

Förhinder:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,
kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson,
1:a suppleant Diana Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund.
ledamot Sanne Laursen, ledamot Anitha Alarik och 3:e suppleant
ChristinaUlfsdotter.
.

§21:082

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:083

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:084

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes kassör Anders Falk och
ledamot Carina Andersson.

§21:085

Föregående protokoll
Protokollet från 20 maj är justerat och insatt på hemsidan.

§21:086

Ordförandes punkt
Ordförande Billy Andersson informerar om oklarheterna kring utfärdande av
skyddslicens. Styrelsen diskuterar detta och kommer fram till att skyddslicens bör
utfärdas endast till de hundförare som är hemmahörande i distriktet.
Vidare informeras att planeringen av SM fortgår.

§21:087

Fullmäktigemötet
Som mötesordförande är Henrik Engström, Jönköping BK, tillfrågad och har tackat ja.
Kompletta handlingar och möteslänk ska snarast skickas ut till de anmälda.
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§ 21:088

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 31 maj ligger på
6 365 medlemmar. Bilaga 1.
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-05-31. Bilaga 2.
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-05-31. Bilaga 3.

§21:089

Post och Skrivelser
Inkomna skrivelse:
Svar från FS på distriktets skrivelse gällande synpunkter på innehåll i tidningen
Brukshunden har kommit distriktet tillhanda 2021-05-21. Bilaga 4.
Inkommet disciplinärende om medlem som utesluts ur organisationen. Bilaga 5.
Svenska Kennelklubbens Föreningskommittén har fastställt reviderade stadgar att gälla
fr.o. m 2021-07-01.

§21:090

Nytt beslutsärende
a) Skyddslicens
Styrelsen följer de anvisningar som förbundet utfärdat och utfärdar därför inga
skyddslicenser till hundförare från andra distrikt. De som Smålandsdistriktet utfärdar
till ska vara medlemmar i någon av distriktets tillhörande klubbar.
b) Slutprov Patrullhund
Styrelsen och distriktets tjänstehundsektor har tagit del av remissförslaget på nytt
slutprov som förbundet utkommit med. Styrelsen beslutar att inte ha några invändningar
mot det nya förslaget och tycker att det nya slutprovet är till det bättre. Svar ska skickas
till förbundet senast 22/6 2021.
I detta beslut har ej Ann-Christine Holm deltagit eftersom hon ingått i den
referensgrupp som deltagit vid framtagandet av det nya slutprovet.

§21:091

Övrigt
Styrelsen diskuterar SBK Patrullhund på Facebook där bild och text visar hundförare
som skjuter pistol med hunden liggandes vid förarens fötter. Styrelsen anser att man
inte ska publicera detta då våra säkerhetsföreskrifter säger att minsta avstånd till
eldgivning ska för hunden vara minst 25 meter. Vidare framkommer att liknande
situation visats på videofilm i hundförarutbildningar.
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§21:092

Nästa möte
Fullmäktigemöte 13/6 kl 11.00.
Konstituerande styrelsemöte 15/6 kl 19.00.

§21:093

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:
_________________________
Anders Falk

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:
___________________________
Carina Andersson
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