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Smålandsdistriktet 

 

 

Sida 1 
 

 

Protokoll  Konstituerande Styrelsemöte    
Tid: 2022-03-20  kl 15.00 
 
 

 

Närvarande:    ordf Billy Andersson, vice ordf Tobias den Braver, sekr Ann-Christine Holm, 
                          kassör Anders Falk, ledamot Carina Andersson, ledamot Sanne Laursen,                   

1:a suppleant Diana Valtysdottir, 2:a suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant 
Christina Ulfsdotter. 

Ej närvarande:  ledamot Anitha Alarik .   
  
 
 
§22:049       Mötets öppnande 

Ordförande Billy Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§22:050   Godkännande av dagordningen 
    Dagordningen godkändes. 
 
§22:051   Val av två justeringspersoner 

  Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande 
Tobias den Braver och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter. 

 
§22:052        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar styrelsen att han tillsammans med sekreterare Ann-Christine 
Holm och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter varit en lokalklubb behjälpliga vid ett 
möte ang deras årsmöte och förvecklingar härvid. 
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§22:053  Utse Sektoransvariga att ansvara inför Distriktsstyrelsen till resp kommitté eller 
arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgrupp vid nästa 
styrelsemöte för godkännande 
a) Utbildningssektorn  – Carina Andersson 
b) Tävlingssektorn – Lars Hellman 
c) Rasutvecklingssektorn  – Christina Ulfsdotter 
d) PRsektorn  – Sanne Laursen 
e) Tjänstehundsektorn  – Billy Andersson 
f) Agilitysektorn  – Vilande.  
g) Rallysektorn – Maria Sonesson 

 
§22:053   Val av kongressombud 

Till kongressombud valdes ordförande Billy Andersson, kassör Anders Falk, 2:a 
suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.  
 

§22:054          Val av firmatecknare 
                        Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i 

post och bank samt disponera föreningens bankkonton utsågs 
  ordförande Billy Andersson, persnr: xxxxxx-xxxx och kassör Anders Falk,               

persnr: xxxxxx-xxxx. 
 
§22:055 Val av VU 
  Till styrelsens verkställande utskott (VU) utsågs ordförande Billy Andersson, 
   vice ordförande Tobias den Braver och kassör Anders Falk. 
 
§22:056 Beslutsärenden 

a) SM-arrangemang 
Styrelsen beslutar att bordlägga remissen om SM-arrangemang. Svar senast 10 april. 
b) Styrelsen beslutar att deltagare vid instruktörsutbildningen bruks tävlingslydnad 

ska återfå halva anmälningsavgiften efter certifieringen. 
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§22:057          Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 
 
§ 22:058 Planering av styrelsemöten 

Styrelsemöten för 2022 bestäms till första onsdagen i varje månad. Detta ska läggas 
in i kalendern på hemsidan. 
 

§22:059 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar dagen styrelsemöte och påminner om att nästa möte är första 
onsdagen i månaden, dvs 6 april kl 18.30 på Njudung BK. 

 
            
 
 
 
 
 
Ordförande                                                                                  Protokollförare 
 
______________________                                                 ______________________ 
       Billy Andersson                                                                        Ann-Christine Holm   
  
 
                                                            Justeras:    
                                                                                   
______________________                                                _______________________ 
    Tobias den Braver                                                                          Christina Ulfsdotter                     


