Protokoll, Styrelsemöte
Njudungs BK

2022-10-05 kl 18.30

Närvarande:

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

sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Anitha Alarik och 1:a suppleant Diana Valtysdottir

Anmält förhinder: ledamot Carina Andersson, ledamot Sanne Laursen, 2:a suppleant Christina Ulfsdotter
och 3:e suppleant Jens Westlund.

.
§22:127

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§22:128

Godkännande av dagordningen

§22:129

Val av protokolljusterare

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes vice ordförande
Tobias den Braver och kassör Anders Falk.
§22:130

Ordförandes punkt
Ordförande har för dagen inget att rapportera.

§22:131

Föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte är insatt på hemsidan.

§22:132

Kassörens rapport

Kassör Anders Falk informerar att det nya medlemssystemet är krångligt.
Balansräkning för tiden 220101-220930.
Resultaträkning för tiden 220101-220930

Medlemsantalet enl membersite ska 30/9 vara 8 241medlemmar.
En ökning med 206 föregående månad.

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Sida 1

§22:133

Bordlagda ärenden


SBK Klubbweb

Styrelsen diskuterar den nya hemsidan och beslutar att parkera förslaget för ett halvår
framåt.


Distriktsspärm

Styrelsen diskuterar en digital pärm där arbetsordningar, ersättningar mm ska lagras.
Anders och Tobias undersöker plattformare för detta.


Tävlingsavgifter

Smålands samtliga klubbar, utom en, som haft tävlingar 2022 har gått med förlust.
Tävlingarna genererar mer utgifter än inkomster.
§22:134

Medlemsregistret

Styrelsen ställer sig tveksam till om antalet medlemmar stämmer. I Småland fanns det i
juli 7 741 medlemmar, i augusti var antalet 8 035 och nu i september ligger
medlemskapet på 8 241.

Styrelsen ställer sig frågande till hur klubbar och distrikt ska kunna kontrollera
medlemskap innan årsmöten och fullmäktigemöte.
§22:135

Post och Skrivelser

Post :

¤ Inkommen förfrågan från Tingsryds BK med önskemål om totalförsvarsutbildning,
patrullhund och information om brukstävlingar. Ordförande Billy Andersson,
patrullhundsansvarig Ann-Christine Holm och tävlingsansvarig Lars Hellman
planerar för detta i november.

¤ Från förbundet inkommen lista på två personer som utbildat sig till
mentalbeskrivare.

Skrivelser :

¤ Inbjudan till RAS/RUS-konferens 26-17 november. RUS-sektorns Stefan Larsson och
distriktsordförande kommer att delta på konferensen.
¤ Regelrevidering av MT 2023-01-01.

¤ Inkommet förslag ang bruksintresset från Nässjö BK..

Bilaga 4.
Bilaga 5.
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§22:136

Sektorernas rapporter
Inga inkomna rapporter.

§22:137

Nytt beslutsärende

a) Hemsidan

Styrelsen beslutar att avvakta med den nya klubbwebben. Parkeras ett halvår framåt.

b) Placeringskonto

Styrelsen beslutar att låsa placeringskontot i maximalt 2 år.
§22:138

Övrigt

Kallelsen till medlemsmötet och dagordning ska sättas in på hemsidan. Kallelsen ska
även skickas ut till samtliga klubbar.
I tidningen Brukshunden nämns det ingenting om SM i rallylydnad. Inte heller nämns
det något om ungdomslägret i Blekinge där instruktörer från Småland deltog.

§22:139

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämd till 9 november 2022 kl 18.00 på Njudungs BK.. Därefter
inbjuds klubbarna till medlemsmöte kl 19.00.

§22:140

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande
_______________________
Billy Andersson

Protokolljusterare:

_________________________
Tobias den Braver

Protokollförare
__________________________
Ann-Christine Holm

Protokolljusterare:

___________________________
Anders Falk
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