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Protokoll,  Styrelsemöte  
Njudungs BK        
2022-06-01 kl 18.00  
 
         
Närvarande:     Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,  
                          sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Sanne Laursen, ledamot Anitha Alarik, 
                          1:a suppleant, Diana Valtysdottir och 2:a suppleant Jens Westlund. 
 
Anmält förhinder: kassör Anders Falk, ledamot Carina Andersson, och 3:e suppleant Christina Ulfsdotter.  
 
                                                     .  
                      
 
           
§22:086         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§22:087  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§22:088        Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Sanne 
Laursen och 2:a suppleant Jens Westlund. 

 
§22:089        Ordförandes punkt 

Ordförande informerade om det digitala distriktsforumet som de flesta distrikt 
medverkar vid. Ett uppskattat möte för utbyte av idéer. 
 

§22:090  Föregående protokoll 
  Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat och insatt på hemsidan. 
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§22:091  Kassörens rapport 

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

§22:092 Bordlagda ärenden 
 Inga bordlagda ärenden. 
 
§22:093  Post och Skrivelser  

Post –  Ingen inkommen post. 
Skrivelser –    
¤ Från lokalklubb inkommen fråga om sponsring från distriktet till tävlingsekipage vid 
SM Bruks i Leksand 2022. Bilaga 1. 
¤ Från rallysektorn inkommen fråga om att skicka två rallydomare till årets 
domarkonferens. Bilaga 2. 
 

§22:094 Sektorernas rapporter 
 Inga inkomna rapporter. 
 
§22:095        Nytt beslutsärende 

a) Sponsring SM 
Styrelsen beslutar att säga nej till sponsring av SM-deltagare eftersom deltagarna 
representerar sin egna lokalklubb. Styrelsen anser att det är bättre att lägga pengar på 
en lägre nivå för att få fram fler tävlingsekipage. 
b) Rallydomarkonferens 
Styrelsen beslutar att om rallysektorn rekommenderar två domare och dessa har giltigt 
medlemskap i Småland så godkänns de att delta i domarkonferensen. Ärendet 
bordläggs tills medlemskap kontrollerats. 
c) Mental 
Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till förbundet för klargörande av 
förbundsfunktionärs agerande vid figurantutbildningar. 
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§22:096  Övrigt 
 Inga övriga ärenden. 
 
§22:097 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte planeras till 3 augusti 2022 kl 18.30 på Njudungs BK.. 
 
§22:098 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
 
 
 
 
 
               Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
       
      _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Sanne Laursen                                                                                      Jens Westlund 


