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§1

Mötets öppnande
- Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Val av justerare
- Anna Jönsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§3

Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkändes, med tillägg av ett antal inkommande skrivelser efter
utskicket av dagordningen

§4

Föregående protokoll
- Förelåg protokoll från styrelsemöte 2021-11-25, SRSK nr 9/2021. Protokollet lades till
handlingarna.

§5

Redovisning av VU beslut och beslut Per Capsulam
- Inga beslut att redovisa

§6

Redovisning av inkomna/utgående skrivelser
a) Inkomna/utgående skrivelser
SBK
- 2021-12-03: Information om beslut från SKK/DN
- 2021-12-08: Förändrat upplägg på Organisationskonferens och Tjänstehunds
utbildningsdagar 2022
- 2021-12-13: Diplomerad avelsfunktionär
- 2021-12-13: Påminnelse: Inbjudan till Brukshundklubbens organisationskonferens 5-6
februari 2022
- 2021-12-22: Nytt år och nya utställningsregler
- 2021-12-22: Hållbarhetens år – 2022
- 2021-12-23: SBK-info december 2021
- 2021-12-27: Licenshantering från SBK centralt från år 2022
- 2021-12-28: Preliminärt förslag från centrala valberedningen
- 2021-12-29: Undersökning: Rasklubbars verksamhet 2021
- 2022-01-05: Diplomerad avelsfunktionär - att vidarebefordra till alla era rasklubbar
- 2022-01-10: Digital organisationskonferens i februari 2022
- 2022-01-11: Undersökningspåminnelse: Rasklubbars verksamhet 2021
- 2022-01-13: Diplomerad avelsfunktionär - att vidarebefordra till alla era rasklubbar
- 2022-01-14: Beslut från SKK/DN 2021-12-03
- 2022-01-14: Organisationskonferens 6 februari kl. 09:00 - ca 17:00
- 2022-01-19: Sista undersökningspåminnelsen: Rasklubbars verksamhet 2021
- 2022-01-20: SBK Info januari 2022
- 2022-01-25: Material angående nya lydnadsreglerna klass 3
- 2022-02-26: Fortsatt information om licenshanteringen från centrala SBK från 2022
- 2022-01-26: Resultat Nordic Dogshow och Lydnad 2021
- 2022-01-27: Remiss framtida SM-arrangemang
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-

2022-01-27: Återkoppling av genomförda pulsmätningar
2022-01-31: Information
2022-02-01: Anmälan till utbildning i nya medlemssystemet
2022-02-01: Kallelse till Svenska Brukshundklubbens kongress 2022
2022-02-02: Remiss för Barmarks meriteringsregler

Övrigt
- 2021-12-12: Brith Andersson & Charlotta: Information (ISPU)
- 2021-12-12: Mirja Karlssson, Riesen i norr
- 2021-12-14: SLU, Forskningsnytt sport- och sällskapsdjur december 2021
- 2021-12-14: Brith Andersson, Information (ISPU)
- 2021-12-21: Brith Andersson, Kort rapport - ISPU möte
- 2021-12-28: Brith Andersson, Voting for ISPU Show and more
- 2021-12-30: SBK Västmanland, Distriktets Årsmöte
- 2022-01-03: Brith Andersson, Voting for ISPU Show and more
2022-01-18: Brith Andersson, ISPU
- 2022-01-21: Brith Andersson, Voting for ISPU Show and more
Inkommande skrivelser diskuterades
b) Genomgång av inkommande frågor från hemsidan
- Inkomna frågor via hemsidan diskuterades
§7

Ekonomi
a) Balans- och Resultatrapport
- Då situationen kring Corona gör att mängden aktiviteter överlag är begränsad finns
heller inga större aktiviteter kring föreningens ekonomi att rapportera. Föreningens
ekonomi anses fortsatt god

§8

Rasutvecklingssektorn
a) Avelskommittén
- RAS (Charlotta, Fredrik och Brith)
o Hälsoenkäten är nu anpassad till våra behov och kan skickas ut, stort tack till
Brith och Barbro
o Vi räknar med ca 2-3 veckor innan vi kan skicka ut enkäten samt dela den på
FB och hemsidan. Sedan låter vi enkäten vara öppen i tre månader.
o Nytt möte inom gruppen planerat den 24:e februari
b) Test och beskrivning
- Inget att rapportera
c) Utställning
- Inget att rapportera
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§9

Tävlingssektorn
a) Dragkommittén
- Inget att rapportera
b) IGP-kommittén
- Inget att rapportera
c) Riesentrofén
- Tävlingskommittén jobbar vidare med reglerna inför 2022 års Riesentrofé

§ 10

PR-/Infokommittén
- Mycket arbete:
o Marie uppdaterar kontaktformuläret på hemsidan och adderar kategorier för
att förenkla hanteringen av inkommande frågor
o Kommittén skapar en första version av uppdragsbeskrivning för PR-/Info
o Kommittén skapar en första policy för sponsring av ekipage som deltar i olika
SM samt landslagsaktiviteter
o Kommittén ser över möjligheterna att köpa in en valphage att ha på mässor.
Kommittén återkommer till styrelsen med kostnadsförslag innan inköp
- Zoom licens
o Beslut: Styrelsen beslutade att förlänga klubbens Zoomlicens fram till mars
2023 för en summa på 500 kronor. För att fortsätta bedriva verksamhet på
distans för SRSK samt lokalområdena är detta välinvesterade pengar som
minskar vårt resande.
-

Nyhetsbrev – idéer till innehåll
o Alltid en aktuell punkt där alla bidrag till nyhetsbrevet tacksamt tas emot
o Skicka ut en sammanfattning och översikt över alla som har blivit valda efter
årsmötena. Kanske kan vi skriva något om planerade höjdpunkter under året
från både SRSK och lokalområdena.

§ 11

Mästerskap
- Riesen SM i Strängnäs 2022
o Inget nytt att rapportera

§ 12

Årsmöte 2022
- Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra mötet digitalt via Zoom. Den största
drivkraften är att ge så många medlemmar som möjligt möjlighet att delta i mötet.
- Beslut: Budgetförslaget för 2022 godkändes och kommer att läggas fram på årsmötet
- Charlotta kontaktar den tilltänkta mötesordföranden för att diskutera möjligheterna
att genomföra mötet digitalt
- Karin kontaktar Värnamo brukshundklubb för att boka av lokalerna
- Info/PR gör ett utskick angående årsmötet
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§ 13

Övriga frågor
- Riesenlägret 2022
o Förutsättningarna ser bra ut för ett Riesenläger under året. Mer information
kommer så fort som möjligt från lägerkommittéen.

§ 14

SBK information från ordförande

-

Inget att rapportera denna gång

§ 15

Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är 2022-03-10, kl. 19:00 – 20:00

§ 15

Mötets avslutande
- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat
Justeras:
Peter Lind
Ordförande

Anna Jönsson

Vid protokollet:
Fredrik Holmberg
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