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Protokoll,  Styrelsemöte  
Njudungs BK        
2022-01-12 kl 18.30  
 
         
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, 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. 
Anmält förhinder:  vice ordförande Tobias den Braver, ledamot Carina Andersson.  
 
                                                     .  
                                
§22:001         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§22:002  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§22:003        Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Diana Valtysdottir 
och Christina Ulfsdotter. 

 
§22:004        Ordförandes punkt 

Ordförande har för dagen inget att rapportera. 
 

§22:005  Föregående protokoll 
  Protokollet från november är justerat och insatt på hemsidan. 
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§22:006  Kassörens rapport 
Kassör Anders Falk rapporterar att han tittat på medlemsutvecklingen i distriktet.      
31/12 2021 är medlemsantalet 6 455. Det är 500 fler än 31/2018.                  Bilaga 1.  
Preliminär balansräkning för tiden 2021-01-01—2021-12-31.                      Bilaga 2. 
Preliminär resultaträkning för tiden 2021-01-01—2021-12-31.                    Bilaga 3. 
Styrelsen diskuterar nyttan av att ha en uppföljande enkät att skicka ut till 
medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap. 

 
§22:007  Sektorernas rapporter 

Tävlingssektorn – Ordförande har suttit med på möte som skyddsansvariga i södra 
landet haft. Här diskuterades den nya licenshanteringen som förbundet utfärdat. 
Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar: 11 nya instruktörer 
examinerade, sex till Öland, två till Kalmar och tre till Eksjö. 
Inspirationsträffen är inställd pga covid-19. 
PR-sektorn -  Sanne Laursen rapporterar att arbetet med att ta fram diplom till 
klubbarna har på börjats. 
Från övriga sektorer inga inkomna rapporter.  
 

§22:008  Verksamhetsplan 2022 
Styrelsen går igenom planeringen för 2022. 
 

§22:009  Post och Skrivelser  
Från FS info att  organisationskonferens och tjänstehund utbildningsdagar 2022 
genomförs digitalt.  
Inkommet beslut från UG Bruks, centralt, om licenshantering.                           Bilaga 4. 
 

§22:010 Nytt beslutsärende 
  Inga beslutsärenden. 
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§22:011  Övrigt 
 En lokalklubb har inkommit med frågan om man kan/får kräva vaccinationspass vid 

årsmöten. Distriktsordförande har varit i kontakt med förbundet och svaret på frågan 
är nej. Samtliga medlemmar har rätt att fysiskt delta och rösta. Det är heller inte 
möjligt att genomföra hybridmöte, dvs att några deltar digitalt och några fysiskt. 

 
§22:012 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte genomförs i anslutning till styrelsens arbetsdag till 12 februari 

2022 kl 10.00 på Njudungs BK. 
 
§22:013 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
 
 
 
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Diana Valtysdottir                                                                          Christina Ulfsdotter 


