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Protokoll Distriktsmöte 
 

 

 

Plats: Njudung BK 

Tid: 9 november 2022 kl 19.00-21.00 

 

Närvarande:   
25 klubbrepresentanter från 12 klubbar: Eksjö BK, Forserum BK, Jönköping BK, Njudungs BK, 

Nässjö BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygdens BK, Torsås BK, Vetlanda BK, Värnamo BK, 

Åseda-Lenhovda BK och Älmhult BK. 

Därutöver 5 styrelsemedlemmar och för tjänstehundssektorn, räddningshund, Thomas Ericsson       

Se bifogad närvarolista, bilaga 1. 

 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Ordförande Billy Andersson hälsar alla välkomna. 

   

§ 2. Fastställande av röstlängd eller hänskjuta frågan och tas upp vid behov 

 Närvaro enl bilaga 1. 

 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare 

 Styrelsen anmäler sekreterare Ann-Christine Holm, som protokollförare. 

 

§ 4. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

På ordförandes fråga uttalade medlemmarna att mötet blivit utlyst enligt gällande 

stadgar, dels genom distriktets hemsida men också via mail till samtliga lokalklubbar   

14 oktober. 

 

§ 5. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.    

                       

§ 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Greger Kronqvist, Åseda-Lenhovda BK och Ulf Johansson, Älmhult BK. 

 

§ 7. Ordförandens/styrelsens punkt 

Ordförande, Billy Andersson, informerar att det från tre klubbar kommit in förslag på 

hur man skulle kunna utveckla bruksverksamheten. Styrelsen kommer att kontakta de 

som lämnat in förslagen för att se om man kan tillsätta en arbetsgrupp som för detta 

framåt.  

Efter årets kongress bildades det digitala distriktsforumet. Där medverkar 

distriktsordförandena för diskussioner.                                                                            
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Mötet diskuterar att bruksverksamheten har minskat drastiskt och undrar varför 

tidningen Brukshunden har så få notiser om bruks. 

Någon medlem på dagens medlemsmöte tycker att, citat ”bruksverksamheten är alldeles 

för gammaldags”, slut citat. Dagens medlemmar vill ha lättare grenar att träna på.        

På några klubbar har kurser i bruks startat med ett gott deltagarantal. 

Vidare diskuteras att det lider brist på bruksinstruktörer. 

Ordförande fortsätter sin information att någon klubb inkommit med missnöje att 

medlemsmöten genomförs på en vardagkväll. Att det vore enklare med digitala möten. 

Tidigare har en enkät skickats till klubbarna med olika förslag på tidpunkt för 

medlemsmöten. Endast 5 klubbar av 32 svarade och majoriteten tyckte en vardagkväll. 

Att notera är att klubbarna inte är inbjudna till medlemsmöte utan kallade.                  

Dagens möte är eniga i att fortsätta att ha fysiska möten på vardagkväll. Det är viktigt 

att kunna träffas och prata/diskutera med varandra fysiskt. Det är på medlemsmötena 

man kan påverka och förändra. Om klubbar tycker att en förändring ska göras så ska 

förslag på detta skickas in till styrelsen. 

Under denna punkt redovisar valberedningens sammankallande om valordningen.      

 

§ 8. Kassörens rapport 

Kassör Anders Falk informerar att ekonomin redovisas vid varje styrelsemöte. 

Balansräkning och resultaträkning per 31 oktober. Bilaga 2 och 3. 

Vidare informeras att medlemsantalet 31/10 ligger på 7 680. Bilaga 4. 

Månaden innan låg den på 8 241. Detta skulle innebära en minskning med 561 

medlemmar på en månad. Det verkar var en felaktig uppgift och beror förmodligen på 

det nya medlemssystemet Membersite. Det är problem med att veta vilka medlemslistor 

som gäller på Membersite. Antalet aktiva medlemmar eller antalet betalade avgifter? 

Flera klubbar upplever problem med medlemsavgifter och medlemsbevis. 

En broschyr är framtagen för Smålandsdistriktet.   

 

 

§ 9.               Utbildningssektorns rapport 

Carina Andersson rapporterar att en utbildning till bruks- och lydnadsinstruktörer är 

startad med fyra deltagare. I november startar en instruktörsutbildning med två nya 

lärare. Det planeras för en KUL-träff. 

Utbildningssektorn tar gärna emot anmälningar från medlemmar som vill utbilda sig till 

instruktörer. 

Förmodligen blir det inga tävlingar inom specialsök under 2023.   

   

§ 10. Tävlingssektorns rapport                   
                      Karin Falk informerar att det är några inomhustävlingar kvar under 2022.  

                      Domarlistorna kommer att publiceras på hemsidan innan årsskiftet. 

Det är svårt att tillsätta domare till tävlingar. 

Två bruksdomare har genomfört klass I-prov. 

Utbildning till tävlingsledare bruks planeras till nästa år.                                      

Utbildning till tävlingsledare lydnad finns tillgång till vid behov. 

Det kommer att genomföras en utbildning till tävlingssekreterare lydnad. 

Inga ansökningar har inkommit med förfrågan att få arrangera DM i spår,                         

sök, skydd eller rapport. 
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§ 11.              Rasutvecklingssektorns rapport 

Ordförande Billy Andersson informerar att tjänstgöringskort är på gång. Det är 

distriktet som ska utfärda dessa, men det har gjorts av någon annan, utan distriktets 

vetskap. Smålandsdistriktet har fått två nya mentalbeskrivare. 

Beskrivarutbildning MH är på gång. 

 

§ 12.             PR-sektorns rapport 

Sanne Laursen påminner klubbarna, genom sekreteraren, att tiden för att ansöka om 

förtjänsttecken går ut 15 december. 

 

§ 13.            Tjänstehundsektorns rapport 

Thomas Ericsson, räddningshund, informerar att vid SM för räddningshundar gick guldet 

till Carina Andersson med Chipp och bronset gick till Hans Andersson med Lizzroys 

Chezz, båda Växjö BK. Stort grattis till dem! 

Vidare informeras att kursen som gått i Östergötland nu går i Skillingaryd-Attilas regi. 

En ny kurs planeras till 2023. 

Ann-Christine Holm, patrullhund, informerar att en kurs är igång i distriktet med sju 

deltagare. Behörighetsprovet är planerat till april 2023. Ulf Johansson, Älmhults BK, har 

i sommar gått första steget i utbildningen till patrullhundsinstruktör vid Marma 

hundtjänstskola. Andra och sista steget görs sommaren 2023. Trycket är hårt på de två 

instruktörer som idag är verksamma, så ytterligare en instruktör är mycket välkommet. 

         

§ 14.           Rallysektorns rapport 

Johanna Strömberg informerar att vid DM i rallylydnad kom Sascha Ingvarsson med 

Diesel, Forserums BK, på första plats. På andra plats kom Liselotte Malmvärn med Evros 

British Black Bliss, Njudungs BK. Tredje plats gick till Carina Karlsson med Cefeus 

Besta, Tranås BK. 

Lena Mattsson, Carina Ljungberg och Gunter Ortscheid har deltagit på årets 

domarkonferens som representanter för Smålandsdistriktet. 

Examinering av SBK-instruktörer i rallylydnad genomfördes 15 oktober. 

35 deltagare från sammanlagt 15 klubbar deltog 30 oktober på en utbildningsdag med 

uppdatering av de nya lydnadsmomenten. 

En uppdatering för skrivare/sekreterare i de nya momenten kommer att ske digitalt         

20 november. 

En domarutbildning kommer att arrangeras gemensamt med Blekingedistriktet under 

våren 2023. Inbjudan ar skickats ut.   

                    

§ 15.           Klubbarnas rapport  

                   Många klubbar har nu anslutit till den nya klubbwebben.  
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§ 16.              Övrigt 

Jessica Krafft meddelar att det planeras för en informationsdag i specialsök. Inbjudan 

till denna info kommer att skickas ut till klubbarna. 

 

§17.              Mötets avslutande 

                     Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ordförande                                                                                    Vid protokollet 
 
 
______________________                                                  _________________________ 
      Billy Andersson                                                                              Ann-Christine Holm 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Justeras                                                                                         Justeras 
 
 
______________________                                              ___________________________ 
 Ulf Johansson                                                                                Greger Kronqvist  


