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Protokoll,  Styrelsemöte  
2020-09-02  kl 19.00  
Njudungs Brukshundklubb        
 

 
            
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,  

 kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm,  

                          ledamot Anitha Alarik och ledamot Sanne Laursen,  

                           

                                                                       

                                                                                                     

Ej närvarande: ledamot Carina Andersson, 1:a suppleant Diana Valtysdottir,                  

                            2:a suppleant Jens Westlund och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter 

                             .  

                          

 

 

                         

§20:068         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§20:069  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§20:070         Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Falk och Diana 

Valtysdottir.      

            

§20:071  Föregående protokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och arkiverat.  

 

§20:072        Ordförandes punkt 

Billy informerar att ett par klubbar är i stort behov av figurantutbildning 

mentalbeskrivning. Styrelsen uppdrar till RUS-sektorn att ta tag i detta och göra synligt 

för andra klubbar.  
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§20:073  Sektorernas rapporter 

a) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar: 

             SBK Instruktörsutbildning startad Njudung BK:s regi med 11 deltagare. 

             Lärarträff  4-5 /9 i Jönköping. 

             Inbjudan spårinstruktör kommer denna veckan. 

             Inbjudan Inspirationsträff kommer denna veckan. 

             Hundens vecka är v 37. ( ett samarbetsprojekt för att lokalt, regionalt och nationellt lyfta  

             fram hundverksamheten i Sverige ) 

             I samarbete med Studiefrämjandet anordnas det i Småland en webbföreläsning för alla 

             instruktörer – gratis. 

            Över 70 arrangemang är hitintills rapporterade till Studiefrämjandet, så det finns massor av 

            aktiviteter som visas upp runt om i Sverige. Mest på webb då corona sätter stopp för den  

            fysiska träffarna. 

b) Tjänstehundsektorn -  Ann-Christine Holm rapporterar att ett anlagstest patrullhund ska genomföras 

5/9 för sex ekipage. Kursstart 13/9. 
c) PR/Web – Inget att rapportera. 

d) Tävlingssektorn – Ingen inkommen rapport. 
e) Rallylydnadssektorn – Maria Sonesson rapporterar att det planeras att anordna en rallylydnads 

sekreterarutbildning, då det kommit en del förfrågningar från klubbar. Anita Sandström har 

tackat ja till att hålla i utbildningen. Så fort allt är klart i planeringsstadiet kommer inbjudan 

att skickas ut.  

      I höst kommer det att anordnas en gemensam rallylydnads domarkonferens för södra Sverige 

      (Skåne-, Småland-, Halland- & Blekinge distrikt). Konferensen kommer att hållas i Växjö på 

      Scandic Hotel. Mycket beror på hur hösten kommer att se ut i denna nuvarande covid- 19 

      situation. Men om konferensen genomförs önskar vi skicka distriktets rallylydnadsdomare.  

      Återkommer om pris på deltagande för konferensen. 

f) Rasutvecklingssektorn  Mental – Stefan Larsson rapporterar att  funktionärslistan är 

      uppdaterad. Endast två klubbar i distriktet har inte kvalitetssäkrade banor. Michael Rosell har 

      kontakt med Carina Melanoz i frågan. 

            Beskrivarutbildning i november på Jönköping BK. 

            Fråga inkommen från Carina Melanoz (oklart om det är som funktionär i distriktet eller som 

            funktionär på förbundsnivå) om önskan att distriktet lägger ut sina funktionärslistor på  

            hemsidan.  

   
§20:074        Bordlagda ärenden 

  Inga bordlagda ärenden. 
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§20:075        Post och Skrivelser 

a) Post 

Information från Jönköping BK att ny huvudarena till nästa års SM blir Vaggeryds 

IP istället för Jönköpings IP. En mycket bättre plats för evenemanget. 

b) Skrivelser  

Utgående skrivelse till förbundet och inkommet svar gällande hundungdoms 

medlemskap. Förbundet återkommer med ytterligare svar efter kongressen.Bilaga 1. 

 

§20:076  Nytt beslutsärende 

a) Styrelsen uppdrar till rasutvecklingssektorn mental att kontrollera om 

funktionärslista kan läggas ut på hemsidan eller om detta strider mot GDPR. 

b) Skrivelse ska skickas till förbundet gällande frågor om ny normalstadga för 

lokalklubb. 

Ytterligare en skrivelse ska ställas till förbundet med frågeställning om deras 

verksamhetsberättelse. 

c) Styrelsen uppdrar till Anitha Alarik att skicka ut enkäten om agilityverksamhet till 

samtliga klubbar. 

d) Medlemsmöte bestäms till onsdagen 4 november på Njudungs BK. 

 

§ 20:077       Kassörens rapport 

                      Anders Falk rapporterar om: 

 Preliminär balansräkning 2020-09-01. Bilaga 2. 

 Preliminär resultaträkning 2020-09-01. Bilaga 3 

 Medlemsantalet som 31 juli ligger på 6 387. Bilaga 4. 

 

§20:078 Övrigt 

 Anmälan till kongressen och distriktsforum senast 14/9. 

 

§20:079 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 7/10. 

 

§20:067 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
                Ordförande                                                                                         Protokollförare 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
   
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
             Anders Falk                                                                                        Diana Valtysdottir 


