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Protokoll,  Styrelsemöte  
Njudungs BK        
2022-12-07 kl 18.00  
 

 
         
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, och   
                                   2:a suppleant Jens Westlund. 
Förhinder:                 3:e suppleant Christina Ulfsdotter. 
                             
                                                .  
               
§22:152         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§22:153  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§22:154        Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Sanne 
Laursen och 1:a suppleant Diana Valtysdottir. 

 
§22:155  Ordförandes punkt 

Ordförande informerar om det distriktsforum som han deltar i. Distrikten har där 
gemensamt arbetat fram en motion ang bruksverksamheten. Förslaget på motionen 
har vidarebefordrats till övriga i styrelsen. På forumet har även diskuterats att distrikt 
och rasklubbar borde få mer tid för sig själva på organisationskonferensen. Det gäller 
även tjänstehund. 
 

§22:156  Föregående protokoll 
  Protokollet från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna.  
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§22:157  Kassörens rapport 
Kassör Anders Falk rapporterar resultaträkning och balansräkning 30 november 
                                                                                                                          Bilaga 1a-1d. 
Medlemsantalet enl Membersite ligger för närvarande på 7 421 medlemmar. 
En ökning med 966 medlemmar sedan 31december 2021.                                Bilaga 2. 
Anders visar även en medlemslista från Membersite som visar på stora differenser 
mellan aktiva medlemmar och betalande medlemmar.                                        Bilaga 3. 
 

§22:158  Post och Skrivelser  
 Inkommande 

 ¤ Från en lokalklubb inkommen skrivelse med vädjan om hjälp att hålla klubben på 
fötter. Endast 1/3 av styrelsen sitter kvar, ingen valberedning finns och inga 
medlemsmöten har hållits.                                                                             Bilaga 4a & b. 
Distriktsstyrelsen har varit i kontakt med förbundet och fått råd om tillvägagångssätt.  
¤ Inkommen skrivelse från lokalklubb där man efterfrågar distriktets hjälp med att få 
in uteblivna medlemsavgifter från förbundet. Avgifterna har inte kommit klubben 
tillhanda i samma takt som antalet registrerade medlemmar.                             Bilaga 5. 
Utgående 
¤ Svar på frågeenkäten från centrala valberedningen är inskickade 5/12.  
¤ Anmälningar till organisationskonferensen och tjänstehunds utbildningsdagar är 
inskickade 15/11. 
 

§22:159 Sektorernas rapporter 
 Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att två instruktörsutbildningar 
genomförts på Jönköpings BK. 
Föreläsning med Nina Svartberg om prestationsglädje och tävlingspsykologi 
Domarkonferens ska hållas 14 januari tillsammans med Skåne och Halland. 
Tävlingssektorn – En bruksdomarkonferens kommer att hållas 14 januari, tillsammans 
med Skåne och Halland. 
Rasutvecklingssektorn – Billy Andersson rapporterar om RASRUS-konferensen som 
han deltagit i. Tyvärr, och snopet nog, närvarade ingen från arbetsgruppen centralt. 
PR-sektorn – Sanne Laursen rapporterar att endast två klubbar ansökt om 
förtjänsttecken. En påminnelse till klubbarna ska läggas ut på hemsidan. 
Företaget som tagit fram diplomen har upphört. Sanne kollar upp andra företag. 
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                                 Övriga sektorer inget att rapportera. 
 
 
  

§22:160       Nytt beslutsärende 
a) Styrelsen uppdrar till sekreterareAnn-Christine Holm att kontakta 

klubbordförande gällande inkommen skrivelse. 
b) Styrelsen uppdrar till kassör Anders Falk att kontakta uteblivna medlemsavgifter 

gälland inkommen skrivelse. 
c) Styrelsen uppdrar till Sanne, Laursen, PR-sektorn, att förhöra sig om inköp av fil 

för årsdiplomen. 
 

§22:161  Övrigt 
 En lokalklubb har ställt frågan om vi inte kan ha medlemsmötena digitalt istället för 
fysiskt. Denna fråga togs upp på senaste medlemsmötet och de närvarande beslutade 
att fortsätta med fysiska möten eftersom det ger en bättre sammanhållning och 
kontakt. 

 
§22:162 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte bestäms till 4 januari 2023 kl 18.30 på Njudungs BK..  
 
§22:163 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
              Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
 
            _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Sanne Laursen                                                                                   Diana Valtysdottir  


