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Protokoll,  Styrelsemöte  
2021-09-01 kl 19.00  
Njudungs BK        

 

 

 

 
            
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm 

                            och 1:a suppleant Diana Valtysdottir. 

                            

Förhinder:      Vice ordförande Tobias den Braver, ledamot Carina Andersson, ledamot Anitha 

                         Alarik, ledamot Sanne Laursen, 2:a suppleant Jens Westlund och  

                         3:e suppleant ChristinaUlfsdotter. 

 

                          

 

                             .  

                                

§21:135         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§21:136  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§21:137        Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Falk och Diana 

Valtysdottir. 

 

§21:138  Föregående protokoll 

Protokollen från föregående styrelsemöte är justerat.  

 

§21:139        Ordförandes punkt 

Ordförande Billy Andersson informerar att det inte verkar finnas klara direktiv från 

förbundet gällande besiktning av mentalbanor och utbildningar till mentalfiguranter.. 

Distriktet efterlyser arbetsbeskrivningar för detta och önskar ett fysiskt möte med 

centrala Avel & Hälsa. 

 

§21:140  Kommunikationsplan 

Tobias och Anders har skapat ett utkast till kommunikationsplan.  

Gällande Medlem Online har Anders funnit ut hur man kan få ut separata funktionärer 

som ex sekreterare, kassörer etc. 

Diskussion om att fråga bör ställas till de som väljer att avsluta sitt medlemskap om 

orsaken till detta. 
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§ 21:141       Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 31 augusti ligger på                           

6 589 medlemmar. En ökning med 208 sedan föregående månad. Bilaga 1.  

Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-08-31. Bilaga 2. 

Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-08-31. Bilaga 3. 

 

§21:142  Post och Skrivelser  

Ingen post eller skrivelse. 

 

§21:143 Nytt beslutsärende 

 Inga beslutsärenden. 

 

§21:144 Sektorernas rapporter 

Inga inkomna rapporter. 

 

§21:145 Övrigt 

 RUS-sektorns medarbetare inom mental, Michael Rosell, överlämnar sitt uppdrag till 

Christina Ulfsdotter vid nästkommande styrelsemöte.  

 Carina Andersson skriver en text till hemsidan om resultatet av SM. Även en artikel till 

tidningen Brukshunden. 

 Styrelsen gratulerar de ekipage från Småland som tagit sig till prispallen. 

 Sektorerna ska bjudas in till ett styrelsemöte i november för att diskutera 

verksamhetsplan och arbetsbeskrivningar inför nästa verksamhetsår. 

 Sekreteraren kallar dem och skickar med en enkät för ifyllnad om sektorernas 

verksamhet. 

 

§21:146 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte planeras till 6 oktober kl 19.00 på Njudungs Brukshundklubb.  

 

§21:147 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
                
 
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
                Anders Falk                                                                                       Diana Valtysdottir 


