Protokoll, Styrelsemöte
2021-08-11 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, ledamot Carina Andersson och 2:a suppleant
Jens Westlund.
1:a suppleant Diana Valtysdottir och 3:e suppleant ChristinaUlfsdotter.

.
§21:122

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:123

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av §130 a.

§21:124

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Anderson och
Anitha Alarik.

§21:125

Föregående protokoll
Protokollen från tidigare styrelsemöten är underskrivna och insatta på hemsidan.

§21:126

Ordförandes punkt
Ordförande Billy Andersson informerar att de meningsskiljaktigheter som förekommit
på en lokalklubb nu verkar ha rett ut sig.
En startrevolver som en lokalklubb beställt är fortfarande inte uthämtad. Ordförande
kontaktar klubben om detta.

§21:127

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden
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§ 21:128

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 31 juli ligger på
6 381 medlemmar. En ökning med 13 sedan föregående månad. Bilaga 1.
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-07-31. Bilaga 2.
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-07-31. Bilaga 3.

§21:129

Post och Skrivelser
Ingen post ellel skrivelse.

§21:130

Nytt beslutsärende
a) Inköp startrevolver
Styrelsen beslutar att köpa in den startrevolver som en lokalklubb avbeställt.

§21:131

Sektorernas rapporter
RUS mental – Michael Rosell som axlat en del av mentaldelen meddelar att han upphör
med sektorsarbetet 1 november. 3:e suppleant Christina Ulfsdotter övertar hans arbete
tillsammans med Stefan Larsson, som varit aktiv i sektorn sedan tidigare.
En fråga om distriktets roll gällande utbildning till mentalfiguranter ska ställas till
förbundet.
TJH patrullhund – Kallelse till rekryteringsråd 8 september på Kosta skjutfält.
Utbildningssektorn – Instruktörsutbildning på Njudung BK är avslutad. 11 deltagare.
Instruktörsutbildning med 11 anmälda startar på Ölands BK vecka 41.
Instruktörsutbildning med 13 anmälda startar på Växjö BK.
Under hösten kommer en instruktörsutbildning av startas på Jönköping BK.
En instruktörsutbildning spår med 5 deltagare har startats på Jönköping BK.
KUL-träff via zoom till hösten. Även en lärarträff via zoom till hösten.
Rallysektorn – En utbildning till tävlingssekreterare till hösten.
Övriga sektorer inget att rapportera.

§21:132

Övrigt
Styrelsen diskuterar och kommer fram till att web-master ska ha en egen
rapporteringspunkt på dagordningen.
Vice ordförande, Tobias den Braver, har satt ihop en kommunikationsplan hur distriktet
använder informationskanaler och adresskällor i sin externa kommunikation.
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§21:133

Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 8 september kl 19.00 på Njudungs Brukshundklubb.

§21:134

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Carina Andersson

Protokollförare

__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Anitha Alarik
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