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Protokoll,  Styrelsemöte  
Njudungs BK        
2022-08-03 kl 18.00  
 
         
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,  
                          sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Sanne Laursen, ledamot Anitha Alarik, 
                          och 2:a suppleant Jens Westlund. 
 
Anmält förhinder: kassör Anders Falk, ledamot Carina Andersson, 1:a suppleant Diana Valtysdottir  
                               och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.  
 
                                                     .  
                      
 
           
§22:099         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§22:100  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§22:101        Val av protokolljusterare 

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

 
§22:102        Ordförandes punkt 

Ordförande informerade om distriktsforumet 31 juli där 17 distrikt deltog. 
SM i lydnad och rallylydnad har genomförts på Värnamo BK 19 juni. 
Tankesmedjans rapport är inlämnad till förbundet men ännu har ingen återkoppling 
skett. 
 

§22:103  Föregående protokoll 
  Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan. 
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§22:104  Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk närvarar ej vid mötet och ingen ekonomisk rapport är lämnad. 
 

§22:105 Bordlagda ärenden 
 Inga bordlagda ärenden. 
 
§22:106  Post och Skrivelser  

Post –  Ingen inkommen post. 
Skrivelser –    
¤ Utgående svar till medlem hur styrelsen ställer sig till sponsring av resa till SM. 
Bilaga 1. 
¤ Utgående svar till rallysektorn om beviljande av två domares medverkan vid 
konferens. Bilaga 2. 
 

§22:107 Sektorernas rapporter 
 Tjänstehundssektorns rapport: 
 Billy Andersson har varit bedömare vid HV-skallet i Kristinehamn i juni. 

 Ann-Christine Holm och Billy Andersson har under nio dagar i juli varit instruktörer 
vid ett ungdomsläger i Halen, Olofström. Härvid deltog 19 ungdomar från olika delar 
av landet. Temat vat tjänstehund. Patrullhund. Tidningen Brukshunden och Christer 
Erixon från förbundet gästade lägret. Förhoppningsvis blir det ett läger del 2 nästa år.  

 För övrigt inga andra inkomna rapporter från sektorerna. 
 
§22:108       Nytt beslutsärende 

Inga nya beslutsärenden. 
 

§22:109  Övrigt 
 Styrelsen diskuterar SBK Klubbweb. Ärendet ska tas upp på nästa styrelsemöte och 
bordläggs. 
Utbildning av styrelser tillhösten ska också tas upp på nästa möte.  
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§22:110 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planeras till 7 september 2022 kl 18.30 på Njudungs BK.. 
 
§22:111 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
 
 
 
 
 
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Tobias den Braver                                                                                     Anitha Alarik 


