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Protokoll,  Styrelsemöte  
2021-05-06  kl 19.00  
via telefon        

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

 kassör Anders Falk, sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson, 

                          ledamot Anitha Alarik, ledamot Sanne Laursen, 1:a suppleant Diana Valtysdottir, 

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

 

                             .  

                                

§21:055         Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

 

§21:056  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§21:057        Val av protokolljusterare 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Anitha Alarik 

och ledamot Sanne Laursen.       

            

§21:058  Föregående protokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan.  

 

§21:059        Ordförandes punkt 

Ordförande informerar om det diskussionsmöte som distrikten haft 5/5. 11 distrikt 

deltog. Här diskuterades bl a SBK tävling, medlemsregistret och utskottsarbetena. 

Distriktet vill äska om ett möte med förbundet där man kan diskutera de olika 

arbetsbeskrivningarna. 

Ordförande har fått en förfrågan från centrala utskottet för organisation att ingå i en 

referensgrupp där arbete ska fokuseras på stadgar mm. Vice ordförande, Tobias den 

Braver, ingår i en projektgrupp med utskottet organisation med inriktning på utskottet 

samhällsnytta.    

 

§ 21:060       Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk informerar att  

Medlemsantalet idag ligger på 6 377 medlemmar.  Bilaga 1. 

Balansräkning 21-04-30. Bilaga 2.    

Resultaträkning 21-04-30. Bilaga 3.  
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§21:061  Post och Skrivelser  

 Inkommen skrivelse från en lokalklubb som behöver råd och tips om hantering i 

konfliktärenden. Distriktsordförande och sekreteraren har närvarat vid ett långt 

digitalt möte med berörd klubbs styrelse. Bilaga 4. 

 Inkommen förfrågan från enskilda medlemmar i en lokalklubb med ansökan om 

ekonomiskt bidrag för utbildning inom specialsök. Bilaga 5.  

 Inkommet svar från förbundet att de mottagit distriktets skrivelse ang tidningen 

Brukshunden samt verksamhetsberättelse för 2020. 

 

§21:062 Bordlagda ärenden 

 Ings bordlagda ärenden. 

 

§21:063 Sektorernas rapporter 
a) Tjänstehundssektorn - Ann-Christine Holm rapporterar att restriktionerna för 

tjänstehundsverksamheten förlängs till 4 juli.  
Thomas Ericsson rapporterar att åtta godkända ekipage inom räddningshund nu finns i 

distriktet. En kurs är igång i Skillingaryd Attilas regi. Delprov 1 genomförs 3-4 juli om 

restriktionerna gör det möjligt. Ev genomförs ett sommarläger i juli i samarbete med 

kursen som bedrivs i Skaraborgs distrikt. 

b) Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att instruktörsutbildningen i Vetlanda 

är igång. Under våren startar en SBK instruktörsutbildning i distriktets regi.  
c) Tävlingssektorn – Lars Hellman rapporterar att regelrevideringen är klar. Alla tävlingar 

ligger på is pga covid-19. Inget att rapportera från lydnadsdelen. 
d) Rallylydnadssektorn – Maria Sonesson rapporterar att sektorn under våren fokuserat 

på kommande regelrevidering. Lena Mattsson har deltagit på tre förmöten.  
Lena Mattson har inom sektorn hand om tävlingsfrågor och Maria Sonesson har hand om 

utbildningsfrågor. Flera klubbar har hört av sig om sekreterarutbildning och 

skrivarutbildning, men pga rådande smittläge avvaktar man med detta. 

 

           Övriga sektorer inget att rapportera. 
 

§21:064  Nytt beslutsärende 

a) Ekonomiska bidrag 

Styrelsen beslutar, efter inkommen skrivelse om ekonomisk hjälp till utbildningar, att 

endast klubbstyrelser kan ansöka om detta hos distriktet. Ej enskilda medlemmar.   

 

§21:065 Övrigt 

 Styrelsen diskuterar bilagors funktion och hur dessa ska hanteras. Dokument på detta 

finns och kan delges klubbarna vid behov.  
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§21:066 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte bestäms till 20/5 kl 19.00.  

 

§21:067 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 
             
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
                Anitha Alarik                                                                                     Sanne Laursen 


