Protokoll, Styrelsemöte
Tid: 2021-11-03 kl 18.00
Plats: Njudungs BK

Närvarande:

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 och 2:a suppleant Jens Westlund.
Samt från tävlingssektorn sammankallande Lars Hellman.

Förhinder:

Ledamot Carina Andersson och 3:e suppleant ChristinaUlfsdotter
.

§21:163

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§21:164

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§21:165

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Sanne Laursen och
Anitha Alarik.

§21:166

Ordförandes punkt
Ordförande Billy Andersson informerar att distriktsforumet är populärt. Vid senaste
mötet deltog de flesta distrikten. Licensgruppen har haft digitalt möte. 28 st var
anmälda men endast 14 kunde delta. Ett tekniskt fel gjorde att de sistnämnda endast
kunde sitta med på medhörning. En diskussion fördes om utfärdande av skyddslicenser.
Flera distrikt anser att licenser endast bör utfärdas till medlemmar i det egna distriktet.
Samtliga sektorer är inbjudna till styrelsemötet men endast tävlingssektorns
sammankallande har möjlighet att närvara.

§21:167

Sektorernas rapporter
a) Tävlingssektorn
Sammankallande, Lars Hellman, som närvarar under mötet informerar att
Fler utbildningar till tävlingssekreterare och tävlingsledare är ett stort behov.
Hjälp ska ges till klubbarna så att de kan utveckla tävlingsverksamheten.
Tävlande i bruks och lydnad var året 2018 110 stycken, 2019 var det 106 st och 2021
var det 104 st.
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Tävlingssektorns medarbetare har ett möte per månad. Tävlingssamverkan Syd har i
höst sitt andra möte. Småland är under 2021 och 2022 sammankallande för dessa.

Rutiner för domartillsättning kommer att ändras till en molntjänst där domarna själva
kryssar i vilka tävlingar de kan döma.
Styrelsen och tävlingssektorn ska ha ett möte gällande utvecklingen av
funktionärsutbildningar.
DM kommer att genomföras under 2022.
Från övriga sektorer inga inkomna rapporter.
§21:168

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan.

§21:169

Kommunikationsplan
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till ett arbetsmöte i december.

§ 21:170

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet 31 oktober ligger på 6 514
medlemmar.
Bilaga 1.
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-10-31.
Bilaga 2.
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-10-31.
Bilaga 3.

§21:171

Post och Skrivelser
Utgående skrivelse: Till förbundet 211020 ang Emådalen BK:s ansökan om
namnändring till Högsby BK.
Bilaga 4.
Inkommen skrivelse: Från Hässleholms BK, Skånedistriktet, ang återbetalning
av anmälningsavgift vid tävling i Smålandsdistriktet.
Bilaga 5
Frågeställning från RAS/RUS konferensen 2021 gällande korningsregler.
Enkäten går till mentalsektorn för svar och inskick till Avel & Hälsa.
Post: Distriktsstyrelsen har skickat ut en enkät om planering 2022 till samtliga sektorer.
Utbildning, tjänstehund, tävling och rally har inkommit med planeringen.

§21:172

Nytt beslutsärende
a) Skyddslicens
Styrelsen beslutar gemensamt med tävlingssektorn bruks att skyddslicenser endast ska
utfärdas till medlemmar i det egna distriktet. Medlemmar tillhörande andra distrikt
söker skyddslicens i sitt egna distrikt.
b) Reklambroschyr
Styrelsen beslutar att teckna ett nytt avtal med JS Sverige för en reklambroschyr för
Smålandsdistriktet.
c) Skrivelse
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Styrelsen beslutar att skicka vidare skrivelsen från Hässleholms BK till förbundet för
klargörande om återbetalning av anmälningsavgift.

§21:173
Övrigt
Styrelsen ändrar tiden för styrelsemöten från kl 19.00 till kl 18.30.
§21:174

Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 11 december kl 10.00. Plats meddelas senare.
Efter styrelsemötet kommer styrelsen att ha en ”arbetsdag” för att gå igenom
distriktspärm, kommunikationsplan och årsmöteshandlingar.

§21:175

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Anitha Alarik

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Sanne Laursen
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