Smålandsdistriktet
2022-03-20

MÖTESHANDLINGAR

Fullmäktigemöte

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
MÖTESHANDLINGAR 2022
Innehåll

Sid.

Innehållsförteckning

2

Dagordning

3

SBK Smålands klubbar, röster och medlemsantal

5

Distriktsfunktionärer

2021

6

Verksamhetsberättelse

2021

Distriktsstyrelsen

7

Verksamhetsberättelse

2021

Tjänstehundsektorn

8

Verksamhetsberättelse

2021

PR-sektorn

9

Verksamhetsberättelse

2021

Web-ansvarig

10

Verksamhetsberättelse

2021

Rasutvecklingssektorn

11

Verksamhetsberättelse

2021

Tävlingssektorn

12

Verksamhetsberättelse

2021

Rallysektorn

13

Verksamhetsberättelse

2021

Utbildningssektorn

14

Resultaträkning

2021

Kassören

15

Balansräkning

2021

Kassören

16

Resultatbudget

2021

Kassören

17

Rambudget

2022

Kassören

18

Verksamhetsplan

2022

Styrelsen

19

Verksamhetsplan

2022

Tävlingssektorn

20

Verksamhetsplan

2022

Utbildningssektorn

21

Verksamhetsplan

2022

Rasutvecklingssektorn

22

Verksamhetsplan

2022

Tjänstehundsektorn

23

Verksamhetsplan

2022

PR-sektorn

24

Verksamhetsplan

2022

Web-ansvarig

25

Verksamhetsplan

2022

Rallylydnadssektorn

26

Valberedningens förslag

2022

Valberedningens förslag

27

2

Dagordning vid SBK Smålands distrikts fullmäktigemöte 2022-03-20
1.

Upprop och fastställande av röstlängd.

2.

Val av mötesordförande.

3.

Distriktsstyrelsens anmälan av sekreterare.

4.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer
enligt § 7 moment 6 i distriktsstadgan.

6.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.

Fastställande av dagordning.

8.

Genomgång av;
a)

Styrelsens och sektorernas berättelser för det sistförflutna verksamhetsåret

b) Balans och resultaträkning
c)
9.

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om dispositioner av vinst eller
förlust. (I detta beslut får styrelsens ledamöter ej delta.)

10.

Beslut om om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter. (I detta beslut får
styrelsens ledamöter ej delta.)

11.

Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende;
a.

mål

b.

rambudget för innevarande verksamhetsår, samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret.

c.
12.

medlemsavgift enligt § 4 i distriktsstadgan för nästkommande verksamhetsår

Beslut i ärende enligt punkt 11.
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13.

Val av distriktsstyrelse enligt§ 8 moment 1 i distriktsstadgan.
a)

Ordförande i styrelsen för 1 år

b) Vice ordförande styrelsen för 2 år
c)

Kassör för 2 år

d) Ledamot för 2 år
e)

Suppleant för 2 år

14.

Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant enligt § 9 i distriktsstadgan.

15.

Val av valberedning enligt § 10 i distriktsstadgan
a. Sammankallande ledamot för 1 år
b. Ledamot för 2 år

16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 13-15.

17.

Eventuella väckta ärenden vid årsmötet som inte finns på dagordningen om årsmötet
så beslutar, ”ärenden tas upp för diskussion men inte till beslut".

18.

Mötets avslutande.
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Medl.2020

Medl.2021

Röster

Aneby Brukshundklubb (0604)
Smålandsstenar Brukshundklubb (0617)
Gnosjö Brukshundklubb (0618)
Gislaved Västbo Brukshundklubb (0662)
Skillingaryd Attila Brukshundklubb
(0663)
Jönköpings Brukshundklubb (0680)
Höglandets Brukshundklubb (0681)
Nässjö Brukshundklubb (0682)
Värnamo Brukshundklubb (0683)
Sävsjö Brukshundklubb (0684)
Vetlanda Brukshundklubb (0685)
Eksjö Brukshundklubb (0686)
Sommenbygdens Brukshundklubb 0687
Tranås Brukshundklubb (0697)
Forserums Brukshundklubb (0698)
Njudungs Brukshundklubb (0699)
Åseda-Lenhovda Brukshundklubb 0760
Lesseboortens Brukshundklubb (0761)
Tingsryds Brukshundklubb (0763)
Älmhult Brukshundklubb (0765)
Växjö Brukshundklubb (0780)
Ljungby Brukshundklubb (0781)
Högsby Brukshundklubb (0821)
Torsås Brukshundklubb (0834)
Saxnäs Brukshundklubb (0840)
Hultsfred Brukshundklubb (0860)
Mönsterås Brukshundklubb (0861)
Emmaboda Brukshundklubb (0862)
Kalmar Brukshundklubb (0880)
Nybro Brukshundklubb (0881)
Oskarshamns Brukshundklubb (0882)
Ölands Brukshundklubb (0885)

74
147
103
138

84
159
101
138

2
2
2
2

305
781
112
125
310
120
65
154
93
206
226
162
137
43
68
231
607
134
63
227
168
119
266
73
390
208
232
109

267
840
95
141
340
128
94
187
86
228
213
180
155
71
71
219
572
182
62
240
207
116
250
65
377
215
231
141

2
8
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

Totalt

6196

6455

75
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SBK Smålands distrikts: styrelse, sektoransvariga,
valberedning och kongressombud för verksamhetsåret 2021
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1:a suppleant
2:a suppleant
3:e suppleant

Billy Andersson
Tobias den Braver
Ann-Christine Holm
Anders Falk
Carina Andersson
Anitha Alarik
Sanne Laursen
Diana Valtysdottir
Jens Westlund
Christina Ulfsdotter

Oskarshamn BK
Jönköping BK
Oskarshamn BK
Värnamo BK
Växjö BK
Njudung BK
Högsby BK
Lesseboortens BK
Torsås BK
Mönsterås BK

Sektoransvariga
Utbildningssektor
Tävlingssektor bruks
Tävlingssektor lydnad
Rasutvecklingssektor utställ
Rasutvecklingssektor mental
Tjänstehund patrullhund
Tjänstehund räddningshund
Rallysektor
PR-sektor
Web-ansvarig

Carina Andersson
Lars Hellman
Karin Falk
Angelita Nooni
Michael Rosell
Billy Andersson
Thomas Ericsson
Maria Sonesson
Sanne Laursen
Anitha Alarik

Växjö BK
Värnamo BK
Värnamo BK
Jönköping BK
Höglandet BK
Oskarshamn BK
Skillingaryd-Attila BK
Växjö BK
Högsby BK
Njudung BK

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Christina Berggren
Nässjö BK
Katarina Andersson
Skillingaryd Attila BK
Anna-Karin Johansson Skillingaryd Attila BK

Revisorer

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Mikael Ström
Anita Sandström
Monika Matyziak

Jönköping BK
Torsås BK
Kalmar BK

Billy Andersson
Tobias den Braver

Oskarshamn BK
Jönköping BK

Kongressombud
Ordinarie
Ordinarie
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Verksamhetsberättelse distriktsstyrelsen 2021
Medlemmar
Till Smålandsdistriktet är 32 klubbar anslutna.
Medlemsantalet den 31 december 2021 uppgick till 6 455, vilket innebär en medlemsökning med 259
medlemmar jämfört med föregående år.
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 13 styrelsemöten, varav ett konstituerande och ett
upplösande i anslutning till årsmötet. Sju av styrelsemötena har skett via telefon och ett digitalt pga
covid-19.
Distriktet har inte kallat till distriktsmöten varken vår eller höst pga smittorisk av coronaviruset. SBK:s
restriktioner har gett gällande att man avråder från fysiska möten. Inget digitalt medlemsmöte har hållits.
Ekonomi
Distriktet förvaltar en god ekonomi. Styrelsen är tacksam för alla funktionärer som på olika sätt hjälpt
till att förbättra ekonomin.
Eftersom mindre verksamhet genomförts pga covid-19, och därmed även mindre kostnader, har detta
påverkat det ekonomiska resultatet.
För närmare information hänvisas till kassörens rapport.
Övrigt
En stor del av den verksamhet som vanligtvis bedrivs i distriktets regi har fått ställas in med hänsyn till
restriktioner som SBK, SKK och Folkhälsomyndigheten utfärdat.
Samarbete med Studiefrämjandet har varit i minskad omfattning pga mindre verksamhet.
Delar av styrelsen har representerat Smålandsdistriktets intressen på organisationskonferens och
kongress som detta år skett digitalt.
Styrelsen har på olika sätt stöttat lokalklubbar samt varit behjälplig i olika konfliktärenden på både
person- och klubbnivå. Dessa ärenden har under 2021 varit färre än tidigare år.

Styrelsen för SBK Smålands distrikt 2021 tackar för visat förtroende.

Billy Andersson

Tobias den Braver

Anders Falk

Ann-Christine Holm

Carina Andersson

Anitha Alarik

Sanne Laursen

Diana Valtysdottir

Jens Westlund

Christina Ulfsdotter Pettersso

Undertecknad verksamhetsberättelse presenteras vid fullmäktigemötet
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Verksamhetsberättelse 2021
Tjänstehundsektorn
Patrullhund
Ansvarig Billy Andersson
Ann-Christine Holm, Jens Westlund och Christina Ulfsdotter Pettersson.

Sektorns verksamhet:
¤ har skött det fortlöpande arbetet via mail och telefon.
¤ har pga pandemin inte deltagit på konferenser. SBK centralt har heller ej kallat till dessa.
¤ sektorn har deltagit på möte med utbildningsgrupperna Norra Smålandsgruppen och
Kalmar & Kronobergsgruppen.
¤ bedrivit kursverksamhet fr o m 1 juli när restriktionerna släpptes.
¤ deltagit i rekryteringsmöten.

Kursverksamhet:
Smålandsdistriktet har bedrivit fortsättning på patrullhundsutbildningen som startade 2020 med sju
deltagande ekipage. Slutprov planeras till mars 2022.

Utbildning:
¤ Inga utbildningar för funktionärer. Hundtjänstskolan Marma har varit nedstängd.

Övrigt :
¤ Distriktets tjänstehundar har stått behjälpliga vid eftersök av försvunna personer.
¤ Billy Andersson har tjänstgjort som FM-kontrollant vid anlagstest i Karlshamn och Kosta.
¤ Ann-Christine Holm har tjänstgjort som FM-kontrollant i Karlshamn.
¤ Sektorn har representerat frivilligorganisationen vid Krisberedskapsmöte hos Kalmar läns
landshövding Peter Sandwall. Christina Ulfsdotter och Billy Andersson deltog vid mötet.
¤ Vid Rikshemvärnstinget i Kalmar representerades tjänstehundsverksamheten. Här deltog Billy
Andersson, Jens Westlund och Christina Ulfsdotter.
Billy Andersson
Tjänstehundsektorn Patrullhund

Räddningshund
Året inleddes med ett uppehåll fram till juli pga corona.
Ett till lämplighetstest till kursen på två deltagare i juli månad, båda godkända till kurs 2.
Kurs 1 tappade många deltagare pga corona
I dagsläget återstår det sju deltagare i kurs 1 och en deltagare i kurs 2
Under hela hösten har kurstillfällen bedrivits varje vecka och även på helgerna.
I Småland finns nu fem godkända räddningshundar.
Under året försvann två st pga sjukdom.
Thomas Ericsson
Tjänstehundssektorn Räddningshund
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Verksamhetsberättelse 2021
PR-sektorn

PR-sektorn har skickat vidare de inkomna ansökningarna om förtjänsttecken till förbundet.
I år har det varit magert med ansökningar och det beror troligtvis på Covid-19, då det inte har varit så
mycket aktiviteter på klubbarna.
Se över vilka klubbar som ska tilldelas årsdiplom på årsmötet 2022.

Sanne Laursen
PR ansvarig
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Verksamhetsberättelse 2021
Hemsidan

Smålandsdistriktets informationsvägar består av hemsida, facebooksida och mailutskick.
Löpande uppdateringar har gjorts på hemsidan med information om olika aktiviteter och viktig
information
Facebooksidan har använts som komplement för att snabbt nå ut med allmän information till
medlemmar och funktionärer.

Anitha Alarik
Web-ansvarig
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Verksamhetsberättelse 2021
Rasutvecklingssekorn
Utställning:
2021 RUS- sektor har delat ansvaret avseende Mentalitet och Utställning.
Angelita Nooni har varit ansvarig för ansökningar om utställning.
Utställning: Under året 2021 har inte mycket aktivitet skett, alla utställningar inställda på grund av
Covid -19.
Ansökan om nationell utställning för år 2023-05-20 har ansökts av Kalmar BK. Ingen annan lokalklubb
har sökt
Angelita Nooni
Rasutvecklingssektorn Utställning

Mental:
Beskrivarutbildning som skulle ha hållits under 2020 påbörjades under 2021 men har återigen avbrutits
på grund av covid-19. Återupptas när restriktionerna lättar.
Aktuella funktionärslistor finns på distriktets hemsida.

Stefan Larsson och Michael Rosell
Rasutvecklingssektorn Mental
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Verksamhetsberättelse 2021
Tävlingssektorn
Smålandsdistriktet Tävlingssektorn Bruks & Lydnad
Under året så har större delen av tävlingarna varit inställda på grund av pandemin.
Under hösten har tävlingsverksamheten varit i gång där flertalet tävlingar har genomförts som planerat.
Det har genomförts ett antal utbildningar för tävlingssekreterare.
Domarkonferenserna har varit inställda, på grund av pandemin.
Vi har startat upp Tävlings samverka Syd tillsamman med Blekinge, Skåne och Halland.
Domarkonferens angående Lydnad 3 i december inför 2022.
Ingen statistik tillgänglig för detta år. Eventuellt kommer det längre fram.
SM i Bruks var arrangerat av Jönköpings BK.
4 ekipage deltog ifrån Småland.
Rapporthundsgruppen:
SM guld till Karin Falk med Rissies Jikk, Värnamo BK
SM brons till Monica Schneider Clasén med Vasadu, Jönköpings BK
Spårhundsgruppen:
SM guld till Eva Hellström Nilsson med Ever on Ize, Ljungby BK
Placering 6 Anna Thelin med Bezta Z Pikla, Nässjö BK

Lars Hellman och Karin Falk
Tävlingssektorn Bruks & Lydnad
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Verksamhetsberättelse 2021
Rallylydnadssektorn
Under 2021 har 12 klubbar inom distriktet arrangerat tävlingar, dessa presenteras utan inbördes ordning:
Värnamo BK
Jönköpings BK
Höglandet BK
Tranås BK
Njudungs BK
Ljungby BK
Hultfreds BK
Mönsterås Bk
Kalmar Bk
Skillingaryd Attila BK
Saxnäs BK
Torsås BK
Totalt antal arrangerade tävlingar per klass: Nybörjarklass 24st, Fortsättningsklass 20st, Avancerad klass
16st och Mästarklass 20st.
Under hösten har distriktet arrangerat Tävlingssekreterarutbildning med åtta deltagare, varav en redan är
klar med sin utbildning.
Av deltagarna i föregående års skrivarutbildning, som fick uppskov under coronapandemin, har
ytterligare en nu fått sin auktorisation.

Maria Soneson
Rallylydnadssektorn
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Verksamhetsberättelse 2021
Utbildningssektorn

Verksamma i sektorn under 2021:
Carina Andersson, sammankallande
Annelie Damberg
Jessica Krafft
Sektorn har under året haft telefonmöten.
I SBK Smålandsdistriktets regi har vi under 2021 genomfört följande verksamheter:

Genomförda utbildningar:
En SBK Instruktör
En SBK Instruktör Spår
En SBK Instruktörsutbildn, Växjö BK.
En SBK Instruktörsutbildn, Njudung BK.

Nio deltagare
Fem deltagare
Nio deltagare.
12 deltagare

Pga: Covid-19 ställdes det in;
En SBK Instruktör II utbildning
Fördjupad Raskunskap
Två KUL-träffar
En Inspirationsträff

Smålandsdistriktets hundägarutbildning tackar alla som hjälpt till med utbildningar under
verksamhetsåret.

Carina Andersson, Annelie Damberg och Jessica Krafft
Utbildningssektorn
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SBK Smålandsdistrikt

Resultaträkning
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.
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SBK Smålandsdistrikt

Balansräkning
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.
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SBK Smålandsdistrikt

Resultatbudget
Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-12-31
Distribueras i årsmöteshandlingarna till distriktsrepresentanter som anmälts till distriktets sekreterare.
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Rambudget
Svenska Brukshundklubben Smålands distrikt
Verksamhetsåret 2022 och riktlinjer för de nästkommande verksamhetsåren.

Liksom tidigare år är utgångspunkten att medlemsintäkterna ska finansiera den regionala verksamheten
och övrig verksamhet ska vara självfinansierad.
Under 2022 kommer vi att göra en satsning på ny broschyr för klubbarna, utveckla kommunikationen till
funktionärer ute i organisationen med mer direkt kommunikation, utveckla våra digitala medel samt
starta upp konferenser för styrelseledamöter. En satsning på att utbilda fler tävlingsfunktionärer kommer
att göras. Vi hoppas att vi får hjälp av klubbarna att utveckla kommunikationen med att man ser till att
uppdatera medlem online efter årsmötena. Den positiva medlemsutvecklingen som vi har haft under de
senaste åren vill vi fortsätta att utveckla. Pandemin gör det svårt att planera och tidsätta viktiga
utbildningar.
Under de två närmaste åren skall vi satsa på att utveckla klubbarna på det
administrativa området samt fortsätta arbetet med att få fler funktionärer på tävlingssidan i distriktet.
Med en ekonomi i balans kan vi fortsätta våra satsningar på att utveckla distriktet.
I styrelsen har vi arbetat med att ha en så riktig budget som möjligt enligt de uppgifter som respektive
sektor lämnat in.
Vi hänvisar till sektorernas verksamhetsplaner för att få en bra uppfattning om verksamheten i distriktet.
Inför de kommande åren räknar vi med att den positiva utvecklingen ger ett bra positivt utfall så att vi
kan bibehålla den låga avgiften till distriktet.
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Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2022

Medlemmar och lokalklubbar
Vi vill fortsätta att arbeta för en positiv medlemsutveckling inom distriktet. Detta gör vi i första hand
genom att stödja och skapa bra förutsättningar för våra lokala klubbar. Vi tror att utökad kurs- och
ungdomsverksamhet kan vara viktiga områden för att öka medlemsantalet.
Vi tror också att kontinuerligt arbete med våra värdegrunder och föreningsutvecklingskurser för
lokalklubbarnas styrelser bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en sund verksamhet.

Information
Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida, facebook och mail.
Detta gör att vi snabbt når ut både till våra lokalklubbar och direkt till medlemmarna med information
om vad som händer i distriktet.
På hemsidan redovisar vi alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar,
kontaktuppgifter mm. Övriga kontaktvägar används som komplement till hemsidan för en mer riktad
information samt för att annonsera när ny information publicerats på hemsidan.

Samverkan internt och externt
Ett gott samarbete med våra lokalklubbar är en viktig förutsättning för verksamheten inom distriktet.
Mycket av verksamheten sker tillsammans med Studiefrämjandet och detta ser vi fram emot att fortsätta
med. Vi vill också under året få till stånd mer samverkan med de rasklubbar som har verksamhet inom
distriktet.
Styrelsen kommer att fortsätta representera Smålandsdistriktets lokalklubbar mot SBK förbundet och
externa aktörer för att på bästa sätt tillvarata våra gemensamma intressen.

Styrelsens nyckelord





Effektiv förvaltning av administration, löpande ärenden och ekonomi för att ha kraft och resurser
kvar till att utveckla och förbättra verksamheten.
Lyhördhet för medlemmars önskemål och klubbarnas behov.
Utbildning för fler aktiva funktionärer med hög kompetens inom de olika verksamhetsområdena.
Distriktsmöten och klubbkonferenser är mötesplatser där hög klubbnärvaro är viktig.

Smålandsdistriktet styrelse
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Verksamhetsplan 2022
Tävlingssektorn
Smålandsdistriktet Tävlingssektorn Bruks & Lydnad
Tävlingssektorn kommer förutom löpande arbete med tillsättning och byte av domaruppdrag genomföra
följande:
Konferens för bruksdomare på Vrigstad Värdshus under februari. Eventuellt tillsammans med
representanter från UG Bruks. Konferens för lydnadsdomare blir vid ett senare tillfälle när de nya
reglerna har kommit gällande lydnad.
Diverse utbildningar såsom:
Tävlingssekreterare, lydnad och bruks.
Tävlingsledare, lydnad och bruks.
Domare bruks och eventuellt lydnad tillsammans med Blekinge respektive Halland, om vi får ihop det.
Teoriutbildningar för erhållande av skyddslicens.
Tävlingssamverkan syd, att representanter medverkar vid de olika domarkonferenserna.
Kommer även ställa frågan så att vi kan erhålla DM tävlingar i samtliga grenar: lydnad, sök, spår, skydd
och rapport.
SM i Lydnad kommer att arrangeras av Värnamo BK.

Lars Hellman och Karin Falk
Tävlingssektorn Bruks & Lydnad
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Verksamhetsplan 2022
Utbildningssektorn

Planerade utbildningar:
Två SBK Instruktör
En SBK Instruktör II
En SBK Instruktör Rallylydnad
En SBK Instruktör / Utvecklingskurs i sök, spår
En SBK Instruktör Specialsök
En SBK Instruktör Bruks-tävlingslydnad
En Lärarträff
Två KUL-träffar på två olika orter.
Fördjupad Raskunskap
En Inspirationsträff
Om det genomförs SBK Lärarutbildning så har Småland två deltagare att skicka.
Om det genomförs SBK Lärare specialsök vill vi skicka en deltagare.
Lärarutveckling centralt
Vår förhoppning är ett gott samarbete med klubbarna under 2022

Carina Andersson, Annelie Damberg Jessica Krafft
Utbildningssektorn
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Verksamhetsplan 2022
Rasutvecklingssektorn
Utställning
Under 2022 är det Kalmar BK som har utställning 2022-05-28.
Under året införs förändringar gällande championatregler och tävlan om certifikat för alla raser som
SBK har avelsansvaret för.
RUS vill uppmärksamma klubbarna på vikten att kvalitetssäkra och avelsutvärdera de raser SBK har
avelsansvaret för. Målet ska öka förståelse för utställning genom att förstå anledningen till varför det är
viktigt att ha officiella utställningar.
Aktivitet kan inte ske om intresse inte finns.
Angelita Nooni
Rasutvecklingssektorn Utställning

Mental
Beskrivarutbildning så snart läget kring pandemin tillåter.
Att vi i distriktet är behjälpliga med att samordna/arrangera övriga mentalutbildningar,

ChristinaUlfsdotter Pettersson, Stefan Larsson
Rasutvecklingssektorn Mental
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Tjänstehundsektorn

Patrullhund
Under verksamhetsåret 2022
ser planeringen för Smålandsdistriktets Tjänstehundsektor för patrullhundar ut som följer:
Delta på tjänstehundkonferens som anordnas av SBK centralt.
Representera SBK hos utbildningsgrupperna NSG och KRAG, beredskapsmyndigheter och kommuner,
Vid behov informera distriktets lokalklubbar om vikten av att bedriva tjänstehundverksamhet.
Vid behov ge Totalförsvarsupplysning för lokalklubbarna.
Försöka få någon klubb villig att arrangera DM för Patrullhundar.
Vara behjälpliga med tjänstehundarna vid eftersök av försvunna personer.
Utbildningar:
Patrullhundsinstruktörer och kurschefer ska medverka vid de vidareutbildningar som SBK arrangerar.
Hundförare ska vidareutbildas vid KU och militärövningar.
Kursverksamhet:
Patrullhundsutbildning som startade under 2021 ska slutföras i mars 2022 och ny kurs startar under
våren.
Övrigt:
FM-kontrollanter ska, efter förfrågan från FM UndSäk, tjänstgöra vid anlagstest och slutprov.

Billy Andersson
Tjänstehundsektorn Patrullhund

Räddningshund
Verksamheten kommer att fortsätta så länge coronarestriktionerna tillåter, även under mellandagarna
med kursen.
Idag består kursen av sex st som gjort delprov 1 och ett ekipage som kom med senare har inte gjort det
ännu.
När våren kommer och det blir barmark kommer de att göra delprov 2 och delprov 1.
Sommaren 2022 kommer de som har godkänt delprov 2 göra certprov.
Inga nya kurser kommer att startas i Småland under 2022.
Det kommer bli ett fysiskt möte med alla ekipagen under våren.
I dagsläget har Småland fem ekipage som är godkända räddningshundar.

Thomas Ericson
Tjänstehundsektorn Räddningshund
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PR-Sektorn

PR-sektorn ska fortsätta att skicka in ansökningar om förtjänttecken till funktionärerna i lokalklubbarna
samt ta fram årsdiplom för 2023.
Fotografera och lägga upp på Smålandsdistriktets hemsida de fina roll-ups som vi tog fram för något år
sedan. Dessa finns hos PR-sektorn för utlåning.
PR-sektorn tar gärna emot förslag och idéer som lokalklubbarna tycker vi ska göra eller ta fram, kanske t
o m se över.

Sanne Laursen
PR-ansvarig
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Verksamhetsplan 2022
Web
Webben vill fortsätta att utveckla och förbättra hemsidan med medlemmarna i fokus.
Aktiviteter i distriktet ska annonseras ut i god tid och på ett sådant sätt att alla de som kan vara aktuella
för aktiviteten nås.
Viktig information från Svenska Brukshundklubben skall finnas att läsa på hemsidan.

Web-ansvarig
Anitha Alarik
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Rallylydnadssektorn
Rallysektorn har för avsikt att planera följande under 2022. När datumen fastställs kommer vi att skicka
ut inbjudan till distriktets klubbar.
Planerade utbildningar:
SBK instruktör Rallylydnad. vt 2022.
Utbildning Skrivare. vt 2022.
Utbildning Tävlingssekreterare. ht 2022
Planerade aktiviteter:
Påbyggnadskurs för rallylydnadsinstruktörer. ht 2022.
Inspirationsdag/uppdatering övriga funktionärer. ht 2022
Övrigt:
DM – planeras att genomföras under 2022.
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Valberedningens förslag 2022
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
1:a Suppleant
2:a Suppleant
3:e Suppleant

Billy Andersson
Tobias den Braver
Ann-Christine Holm
Anders Falk
Carina Andersson
Anitha Alarik
Sanne Laursen
Diana Valtysdottir
Jens Westerlund
Christina Ulfsdotter

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Omval

1år
(1 år kvar)

Omval

2 år
(1 år kvar)

Omval
Omval

2 år
2 år

Omval

2 år

Omval

2 år

Christina Berggren
Katarina Andersson
Anna Karin Johansson

Omval
Omval
Omval

1år
1år
1år

Vakant
Monica Matysiak
Anita Sandström

1år
Omval? 2 år
(1år kvar)

(1 år kvar)
(1 år kvar)

Pga en icke fungerande valberedning har Smålandsdistriktet av förbundsstyrelsen blivit beviljad
förlängd nomineringstid.
Lokalklubb kan fortfarande till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid fullmäktigemötet.
Nomineringstid är 15 februari – 15 mars 2022.
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Lokalklubb, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den
föreslagne kandiderar. Förslag till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda på följande epost:
(sekreterare@sbksmaland.se ) senast den 8 mars. Därefter är nomineringen avslutad.

Valberedningen Smålandsdistriktet 2022-01-25
Ledamot
Anita Sandström

Ledamot
Monica Matysiak
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