Protokoll, Styrelsemöte
Njudungs BK

2022-05-18 kl 18.00

Närvarande:

Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver, kassör Anders Falk,

sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson, ledamot Anitha Alarik,

1:a suppleant, Diana Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund.

Anmält förhinder: ledamot Carina Andersson, ledamot Sanne Laursen och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.

.

§22:074

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§22:075

Godkännande av dagordningen

§22:076

Val av protokolljusterare

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande
Tobias den Braver och ledamot Anitha Alarik.

§22:077

Ordförandes punkt
Ordförande informerade att ett MH har arrangerats på en av lokalklubbarna. En
funktionär från förbundet kontaktade arrangören endast timmar innan

genomförandet och meddelade att testledaren var avauktoriserad. Detta var en helt
felaktig uppgift. Testledare uppvisar för distriktet en giltig uppdatering. Detta var

beklagligt och medförde extra arbete. Tidigare har samma funktionär från förbundet
skickat en lista till distriktet med funktionärer som denne anser är sk avauktoriserade.
Utöver detta har samma förbundsfunktionär spridit rykte till deltagande vid MH att
mentalfigurantutbildningen som bedrivs i distriktets regi är under all kritik och
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rekommenderar istället förbundets utbildningar. Inget finns som styrker att så är
fallet. Detta förehavande kommer att leda till att distriktet anser sig nödgade att
tillskriva förbundet för att stoppa dessa felaktiga påståenden.
§22:078

Föregående protokoll

§22:079

Kassörens rapport

Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan.

Kassör Anders Falk rapporterar att det fortfarande är vissa problem med membersite.
Medlemsantalet 30 april ligger på 7 247 medlemmar. Föregående månad var antalet
6 709. En ökning med 538 medlemmar på en månad måste vara en felaktig uppgift.

Bilaga 1.

Distriktet har en fortsatt god och stabil ekonomi. Bilaga 2 och 3.
§22:080

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§22:081

Post och Skrivelser

Post – Från JS Sverige AB inkommer ett erbjudande att få extra sidor i vår brochyr.
Bilaga 5.
Skrivelser – Från förbundet ett utskick om beslut att från 2022-09-01 ska SBK
Utbildning vara ett obligatoriskt utbildningsverktyg i alla instruktörs- och
lärarutbildningar. Bilaga 4.

§22:082

Nytt beslutsärende

a) Skrivelse Mental

Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till förbundet med anledning av en
förbundsfunktionärs agerande i mentalsektorn.

b) Reklambrochyr

Styrelsen beslutar att köpa extra sidor i Smålandsdistriktets reklambrochyr.

§22:083

Övrigt

Tävlingssektorns Lars Hellman informerar att förbundet kontaktat honom och ställt
frågan om Smålandsdistriktet kan ansvara för SM 2023. Denna fråga borde ha gått till
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styrelsen. Tävlingssektorn har tackat nej till detta erbjudande, men intresse finns att
hålla ett SM 2026.

Vidare informerar Lars att hemsidan ska uppdateras på funktionärer.
§22:084

Nästa möte

§22:085

Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte 1 juni 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:

___________________________
Anitha Alarik
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