Protokoll, Styrelsemöte
Njudungs BK

2022-02-12 kl 10.00

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver, kassör Anders Falk,
sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Anitha Alarik,. ledamot Sanne Laursen, ,

2:a suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant ChristinaUlfsdotter.

Anmält förhinder: ledamot Carina Andersson och 1:a suppleant, Diana Valtysdottir.

.
§22:014

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§22:015

Godkännande av dagordningen

§22:016

Val av protokolljusterare

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande
Tobias den Braver och 2:a suppleant Jens Westlund.
§22:017

Ordförandes punkt
Ordförande informerade om innehållet på organisationskonferensen. Anteckningar
från förbundsstyrelsen kommer att finnas på distriktets hemsida.

§22:018

Föregående protokoll

§22:019

Kassörens rapport

Protokollet från januari är justerat och insatt på hemsidan.

Kassör Anders Falk rapporterar att medlemsantalet ligger på 6 549.
Distriktet har en fortsatt god och stabil ekonomi.

Bilaga 1, 2 och 3.

Sida 1

§22:020

Post och Skrivelser

Post –

Information från förbundet att uttrycket trubbnos ej längre får användas. Istället

används ordet Brakycefala användas och när det är lämpligt kan det kompletteras med
ordet kortnosig.

Skrivelser –

¤ Kallelse till kongressen 7-8 maj 2022. Sista anmälningsdag 9 mars.

¤ Remiss för Barmarks meriteringsregler. Svar på remissen senast 20 mars.

Bilaga 4.
Bilaga 5.

och Mondioring.

Bilaga 6.

¤ Remiss ang framtida SM-arrangemang. Svar på remissen senast 27 april.

¤ Erbjudande från tävlingsavdelningen centralt att arrangera SM 2023 för Bruks, IGP
¤ Beviljad ansökan på förlängd nomineringstid från förbundet.
Tiden blir 15 februari till 15 mars.

.
§22:021

Bilaga 7.

PR-sektorn
Sju diplom är skickade per post till de klubbar som inte har närvarat vid årets
fullmäktigemöte.

§22:022

Nytt beslutsärende
a) Kongressen

Till kongressen utses Billy Andersson, Anders Falk, Christina Ulfsdotter och Jens
Westlund.

b) Inbjudan

Styrelsen uppdrar till Pr-sektorn att ombesörja så en separat inbjudan till distriktets
fullmäktigemöte skickas ut till de lokalklubbar som har diplom att hämta.
c) Zoom-abonnemang

Styrelsen beslutar att avsluta Zoom-abonnemanget.

Sida 2

§22:022

Övrigt
Efter dagens styrelsemöte kommer en arbetsdag att hållas med innehållet detaljerade
verksamhetsplaner, budget och distriktspärm.

§22:023

Nästa möte

§22:024

Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte 2 mars 2022 kl 18.30 på Njudungs BK.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Tobias den Braver

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Jens Westlund

Sida 3

