Protokoll, Styrelsemöte
2021-07-07 kl 19.00
Njudungs BK

Närvarande:

Förhinder:

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

.
§21:107

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:108

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:109

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Diana Valtysdottir och
Jens Westlund.

§21:110

Föregående protokoll
Protokollen från styrelsemöten via telefon under våren 2021 är underskrivna och insatta
på hemsidan.

§21:111

Ordförandes punkt
Ordförande Billy Andersson informerar att representanter från distrikten har
kontinuerliga telefonmöten. Fokus ligger på att reda ut distriktens roll i verksamheten
och organisationen. En ledningsgrupp är utsedd att gå igenom arkiven för att ta reda på
vad som noterats gällande distriktens arbetsordning.
Vice ordförande, Tobias den Braver, har deltagit i en projektgrupp centralt om
utskottens arbete och funktion.
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§21:112

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden

§ 21:113

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 30 juni ligger på
6 364 medlemmar. Bilaga 1.
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-06-30. Bilaga 2.
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-06-30. Bilaga 3.

§21:114

Ekonomi Fakturaärenden
¤ Allt som faktureras till kassören ska innehålla vilken sektor som gjort inköpet.
¤ Finns ingen referens kommer fakturan att returneras till avsändaren.
¤ Fakturor innehållande ett lägre belopp än 300 kronor utbetalas ej. Istället måste ett
utlägg göras för att därefter skicka in kvitto och utläggsblankett via mail till
kassor@sbksmaland.se

§21:115

Post och Skrivelser
Inkomna skrivelse:
 En mentaltestdomarutbildning kommer att genomföras cetralt under 2021. Från
Småland har Mikale Gustafsson änmält sitt intresse till denna utbildning.
 FCI har publicerat en ny rasstandard för riesenschnauzer, där färgen svart & silver
nu är en godkänd färg som tävlar om cert, cacib och BIR.
 Inbjudan av länsstyrelsen till möte med Kalmar läns frivilligorganisationer, på
uppdrag av landshövding Peter Sandwall. Mötet genomförs 20/9 på
landshövdingens residens i Kalmar. Representanter från patrullhund och
räddningshund kommer att delta.

§21:116

Nytt beslutsärende
Inga beslutsärenden.

§21:117

Medlem online
Styrelsen diskuterar svårigheten att från medlem online få ut separata kategorier ex
kassörer eller sekreterare i lokalklubbarna. Detta har tidigare kunnat göras men nu finns
bara gamla anvisningar om tillvägagångssättet.

§21:118

Sektorernas rapporter
RUS mental – En mentalbeskrivarutbildning med Reino Oscarsson är i gång i distriktets
regi. Tre deltagare från Småland och två från Blekinge.
PR-sektorn – Diplom som inte tilldelats klubbar är nu inramade och klara. De kommer
att skickas till klubbarna per post.
TJH patrullhund – Verksamheten har kommit igång, dock som corona-säkrad.
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§21:119

Övrigt
Inget övrigt.

§21:120

Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 11 augusti kl 19.00 på Njudungs Brukshundklubb.

§21:121

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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