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Protokoll                                                                                                                     
Styrelsemöte SBK Smålandsdistriktet  
Onsdagen 11 januari 2023                                                                                                                        
Njudungs BK        
 

 
         
Närvarande:              Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver , kassör Anders Falk,  
                                   sekreterare Ann-Christine Holm, ledamot Carina Andersson, ledamot Anitha Alarik,                                      
                                   och 2:a suppleant Jens Westlund. 
Förhinder:                ledamot Sanne Laursen 1:a suppleant Diana Valtysdottir och 3:e suppleant  
                                 ChristinaUlfsdotter. 
                             
                                                .  
               
§23:001         Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 

§23:002  Godkännande av dagordningen 
  Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§23:003        Val av protokolljusterare 

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes ledamot Anitha Alarik 
och 2:a suppleant Jens Westlund 

 
§23:004  Ordförandes punkt 

Ordförande rapporterar att sekreteraren och han varit en lokalklubb behjälplig vid ett 
extra medlemsmöte. 
 

§23:005  Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte bordläggs då justeringspersonerna ej  
närvarar vid dagens möte.  
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§23:006  Kassörens rapport 
Kassör Anders Falk rapporterar resultaträkning och balansräkning 31 december 
                                                                                                     Bilaga 1a, 1b samt 2a, 2b 
Budget, uppföljning 2022 samt budget 2023.                                                     Bilaga 3. 
Medlemsantalet enl Membersite ligger för närvarande på 6 758 medlemmar. 
Enl kassörens noteringar är det 7 157 medlemmar. En differens på 399 st.      Bilaga 4. 
 

§23:007  Post och Skrivelser  
 Utgående 
¤ En förfrågan inskickad till förbundet 23-01-11 om ett möte på 
organisationskonferensen med medlemsansvarig.                                               Bilaga 5.  

 Inkommande 
 ¤ Inkommen förfrågan från fyra klubbar om mötesordförande vid årsmöten 2023. 
¤ Inkommen ansökan från lokalklubb ang förlängd nomineringsperiod för 
nomineringar till årsmöte.                                                                                     Bilaga 6. 
¤ Från förbundet inkommen enkät att fylla i distriktets verksamhet 2022. 
 

§23:008 Sektorernas rapporter 
 Utbildningssektorn – Carina Andersson rapporterar att fyra bruks-
tävlingsinstruktörer skall examineras.  
Tävlingssektorn – En domarkonferens startklass 1 och 2 med 27 deltagare genomförs 
till helgen tillsammans med  
Rasutvecklingssektorn – Angelita Nooni har meddelat att hon ställer sin plats till 
förfogande gällande utställningsdelen. 
PR-sektorn – Sanne Laursen rapporterar att tillverkningen av klubbarnas årsdiplom 
kan tas över av den nya firman. 
Tjänstehund räddning – Carina Andersson rapporterar att att en informationsträff 
arrangeras i Skillingaryd 16 januari. 
                                 Övriga sektorer inget att rapportera. 
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§23:009       Nytt beslutsärende 
a) Styrelsen beslutar ge förlängd nomineringtid till den lokalklubb som ansökt om 

detta. 
b) Styrelsen beslutar att låta den nya firman överta tillverkningen av årsdiplom, även 

om det blir till en något högre kostnad. 
 
§23:010 Distriktets verksamhet 2022 

 Styrelsen går igenom enkäten om verksamhetsstatistik. Sekreteraren tillser att den 
kommer förbundet tillhanda. 
 

§23:011  Övrigt 
 Inget övrigt att diskutera. 

 
§23:012 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte bestäms till 1 februari 2023 kl 18.30 på Njudungs BK..  
 
§23:013 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.    
 
              
              Ordförande                                                                                         Protokollförare 
 
 
            _______________________                                                      __________________________ 
              Billy Andersson                                                                                  Ann-Christine Holm   
 
 
 
 
 
 
  
             Protokolljusterare:                                                                               Protokolljusterare: 
 
 
     _________________________                                                 ___________________________                                                    
              Anitha Alarik                                                                                      Jens Westlund  


