SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll Distriktsmöte

Plats: Njudung BK
Tid: 18 maj 2022 kl 19.00-21.00
Närvarande:
13 klubbrepresentanter från 7 klubbar: Eksjö BK, Jönköping BK, Nässjö BK, Torsås BK,
Vetlanda BK, Åseda-Lenhovda BK och Älmhult BK.
Därutöver 7 styrelsemedlemmar och för tävlingssektorn Lars Hellman. Se bifogad närvarolista,
bilaga 1.

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Billy Andersson hälsar alla välkomna.

§ 2.

Fastställande av röstlängd eller hänskjuta frågan och tas upp vid behov
Närvaro enl bilaga 1.

§ 3.

Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmäler sekreterare Ann-Christine Holm, som protokollförare.

§ 4.

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
På ordförandes fråga uttalade mötet att mötet blivit utlyst enligt gällande stadgar dels
genom distriktets hemsida men också via mail till samtliga lokalklubbar 18 april.

§ 5.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Marianne Kärrman, Nässjö BK och Ulf Johansson, Älmhult BK.

§ 7.

Ordförandens/styrelsens punkt
Ordförande, Billy Andersson, inleder med att tacka alla klubbrepresentanter som finns
på plats för att de närvarar vid medlemsmötet. Vidare påtalar han vikten att jämte andra
verksamheter och intresseområden även få fart på bruksverksamheten i distriktet.
Frågan togs upp på fullmäktigemötet och förslag framkom att man kan ha en gemensam
träff med klubbarna för tips och idéer som presenteras till distriktet.
Mötet diskuterar att det kommer nya grenar som medlemmarna hellre väljer för de är
enklare än bruks.
Kanske kunde distriktet anordna ett bruksläger där lokalklubbar samarbetar.
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§ 8.

På någon klubb har man anordnat en sk mix-kurs för att prova på ex spår, sök,
specialsök, rally mm. En annan klubb anordnade introduktionskurs i olika grenar.
Kassörens rapport
Kassör Anders Falk redogör för ekonomin per 1 maj med balansräkning och
resultaträkning. Bilaga 2, 3a och 3b.
Vidare informeras att medlemsantalet 30/4 ligger på 7 247. Bilaga 4.
Månaden innan låg den på 6 709. Detta skulle innebära en medlemsökning med 538
medlemmar på en månad. Det verkar var en felaktig uppgift och beror förmodligen på
det nya medlemssystemet Membersite.

§ 9.

Utbildningssektorns rapport
Carina Andersson rapporterar genom sekreteraren
Inbjudan till instruktörsutbildning bruks och tävlingslydnad är utskickad. Det blir ännu
en instruktörsutbildning till hösten. Utbildningssektorn tar gärna emot föranmälan till
denna.

§ 10.

Tävlingssektorns rapport
Lars Hellman rapporterar:
Examination för tävlingssekreterare har hållits på Höglandets BK.
DM i spår går av stapeln på Höglandets BK, på Forserums BK genomförs DM i lydnad
och på Kalmar BK genomförs DM i skydd.
Vidare har tävlingssektorn haft möte med Tävlingssamverkan Syd, dvs Skåne,
Småland, Blekinge och Hallands distriktsansvariga. 2023 har de en gemensam
domarkonferens med två distrikt åt gången.
Utskick har gjorts till alla klubbar att snarast lägga ut årets tävlingar i SBK Tävling.
13 juni har tävlingssektorn ett möte för att se så tävlingar på olika klubbar inte ska
krocka. Syd samverkar om detta.
Tre domare vidareutbildas tillsammans med Blekingedistriktet.
Info ges om ändrade markeringar vid tävlingar. Dessa gäller från 2023.
Appellplanens storlek ändras från 50x15 meter till 50x25 meter.
Klubbar har inkommit med frågan om tävlingssektorn kan komma till klubben och
informera om bruks. Men sektorn avböjer detta. Om klubbar inte har utbildade
funktionärer till tävlingar hjälper tävlingssektorn till med leta upp funktionärer för
inhyrning.
Utgående auktorisationer under 2020 och 2021 verkställs ej. Dessa kommer att gälla till
2022.
Lars Hellman avslutar rapporten med att informera om att skyddslicenserna ska ansökas
via förbundet.

§ 11.

Rasutvecklingssektorns rapport
Ordförande Billy Andersson informerar att tjänstgöringskort mentalbeskrivning ska
skrivas ut av distriktet och inte av utbildaren, vilken skett vid vissa tillfällen i distriktet.
Beskrivarutbildningen i distriktets regi löper på. Dock med annan instruktör från
Östergötland då nuvarande instruktör fått förhinder.

§ 12.

PR-sektorns rapport
Inget att rapportera.

§ 13.

Webmasters rapport
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Inget att rapportera.
§ 14.

Tjänstehundsektorns rapport
Billy Andersson, patrullhund, rapporterar:
Slutprov patrullhundskurs har genomförs 12-13 mars med sju deltagare. Alla godkända.
Ny kurs är påbörjad med nio deltagare.
I distriktet finns det totalt 10 hundbefäl och 28 hundförare.
Billy Andersson och Ann-Christine Holm har båda tjänstgjort som
Försvarsmaktskontrollanter och SBK-kontrollanter vid anlagstester och slutprov i
Småland, Skåne och Blekinge.
Thomas Ericsson, räddningshund, rapporterar via sekreteraren
Sju deltagare är kvar i den pågående kursen. Tre av dem har godkänt resultat i delprov 2
Två deltagare med icke godkänt resultat gör omprov i juni. I juni går en deltagare upp på
certprov och en deltagare genomför delprov 2.
Räddningshund har ansökt om att få starta ny utbildning i slutet av året.

§ 15.

Rallysektorns rapport
Maria Sonesson rapporterar:
Pågående utbildning till rallylydnadsinstruktör med fem deltagare.
En skrivarutbildning startar 21/4 med sex deltagare.
Flera av höstens tävlingssekreterare har blivit klara och certifierade.
Två Facebooksidor har startats upp för att lättare nå ut till distriktets instruktörer och
sektorsansvariga.

§ 16.

Rasklubbarnas rapport
Inga representanter för rasklubbar finns på plats..

§ 17.

Övrigt
Anders Falk informerar att ett riesenschnauzerläger ges i Sölvesborg. Även ett läger i
Dalarna. Två tillfällen med träningar ska ges i höst.
Billy Andersson informerar om vikten att mentalbeskriva och mentaltesta briarder.
Marianne Kärrman informerar att ett uthållighetsprov, UHP, kommer att anordnas 19
juni på Nässjö BK.

§18.

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ordförande
______________________
Billy Andersson
Justeras

Vid protokollet
_________________________
Ann-Christine Holm
Justeras
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______________________
Marianne Kärrman

___________________________
Ulf Johansson

