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Protokoll,  Styrelsemöte  
Njudungs BK        
2022-09-05 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 Sanne Laursen och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.  
 
                                                     .  
                      
 
           
§22:112         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§22:113  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§22:114        Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes suppleant Diana 
Valtysdottir och suppleant Jens Westlund. 

 
§22:115        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar att Smålandsdistriktet registrerades 1971. 
På fullmäktigemötet 2022 kom mötet överens om att komma med förslag på hur 
bruksintresset skulle kunna ökas. Endast två klubbar av 32 har inkommit med förslag.   
 

§22:116  Föregående protokoll 
  Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan. 
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§22:117  Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk informerar att det nya medlemssystemet är krångligt. 
Balansräkning för tiden 220101-220830 genomgicks.                              Bilaga 1. 
Resultaträkning för tiden 220101-220830  genomgicks.                          Bilaga 2. 
Medlemsantalet enl membersite ska 31/8 vara 8 035 medlemmar.          Bilaga 3. 
En ökning med 1 485 sedan januari. 
 

§22:118 Bordlagda ärenden 
 Klubbweb 
Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte. 
 Medlemsmöte 
Höstens medlemsmöte bestäms till 9 november kl 19.00 på Njudungs BK. 
 

§22:119 Hemsidan 
 Hemsidan innehåller alldeles för mycket inaktuell information. Speciellt på de olika 
sektorernas flikar. Styrelsen har sökt efter någon som är villig att vara webmaster, 
dock utan resultat. Tills vidare sätter Carina Andersson in det viktigaste på hemsidan. 

 
 
§22:120  Post och Skrivelser  

Post –  Inkommen fråga till styrelsen om uppdatering av funktionärer inom RUS-
sektorn samt att mailadress på hemsidan måste ändras. 
Skrivelser –  Inkommen skrivelse från lokalklubb ang uppdatering av lärare. 
Svar ska skickas till klubben.                                                                         Bilaga 4. 
 

§22:121 Sektorernas rapporter 
 Tjänstehundssektorn 

 Thomas Ericsson rapporterar att det varit prov för räddningshundskurs. Fyra ekipage 
har genomfört godkänt cerifieringsprov. Nytt certprov fö icke godkända ekipage görs i 
november. Ny kurs startar i augusti 2023. Två ekipage från Småland, Carina och Hans 
Andersson, kommer att tävla SM för räddningshundar. 
Tävlingssektorn 
Lars Hellman rapporterar att tävlingarna flyter på, dock med ett lägre antal anmälda.  
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Utbildningsseltorn 
Carina Andersson rapporterar om instruktörsutbildning i Jönköping med 14 deltagare 
startar i november. Jessica Krafft har gått utvecklingsdagar för specialsökslärare. 
Rallylydnadssektorn 
Maria Sonesson rapporterar att skrivarutbildningen är avslutad med 6st deltagare.                               
Sista utbildningshelgen är avklarad för våra blivande rallylydnadsinstruktörer – 
endast examinering den 15:e oktober återstår. 
 Årets DM kommer att hållas på Forserums BK den 10 september. 
 Lena Mattsson har lämnat sektorn, Johanna Strömberg har valts in och kommer 
hjälpa till med bl.a. tävlingsdelen. 
 Funktionärslistor för skrivare /sekreterare / domare är uppdaterade på distriktets 
hemsida. 
 En sammanställning på önskade uppdateringar för rallysektorns sida på distriktets 
hemsida är inskickat till Carina Andersson. 
 Till årets domarkonferens den 8-9 oktober kommer Carina Ljungberg och Günter 
”Nalle” Ortscheid skickas som representanter för Smålands Distriktet. 
 Utbildningsdag för uppdatering av de nya rallylydnadsmomenten 2023, för 
Rallylydnadsinstruktörer är inplanerat den 30 oktober. Bifogat finner ni preliminär 
budget samt inbjudan till arrangemanget. 
 Planering för utbildning, uppdatering för skrivare/sekreterare digitalt via zoom 
kommer anordnas under hösten. 
Rasutvecklingssektorn mental 
Stefan Larsson rapporterar att det är vissa problem med beskrivarkursen. Den hoppas 
homma igång inom kort. Funktionärslistorna på hemsidan kommer att uppdaters. 
Mailadressen ska var rättad på hemsidan. 

 
§22:122       Nytt beslutsärende 

Inga nya beslutsärenden. 
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§22:123 Tävlingar 

 Anders Falk föredrar om tävlingsutvecklingen. Endast en lokalklubb har gått med 
vinst vid årets tävlingar. Styrelsen diskuterar det bekymmersamma läget. 
Det finns ett stort behov av tävlingsledare i lydnadsklass II och III. En uppdatering av 
tävlingsledare är akut. 

  
 

§22:124  Övrigt 
 Styrelsen diskuterar en ev arbetsdag där det är av stor vikt att sätta ihop en sk 
distriktspärm. 
Flertalet styrelsemedlemmar har inte tillgång till Visma där lönespecifikationerna 
finns. Anders Falk ska tillse att tillgång finns. 
Broschyren om Smålandsdistriktets verksamhet är nästan klar. 

 
§22:125 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planeras till 5 oktober 2022 kl 18.30 på Njudungs BK.. 
 
§22:126 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
              Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Diana Valtysdottir                                                                               Jens Westlund 


