Protokoll styrelsemö te SBK
Plats:

Digitalt möte

Tidpunkt:

2021-03-17 kl. 18:30

Protokoll nr:

2

Närvarande:

Ann Carlson, Johanna Boström Stone, Lennart Larsson, Anna Löfblad,
Åsa Nilsson och Anne Spännare

Anmält förhinder:
1. Mötets öppnande
- Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
- Styrelsen beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.
3. Val av justerare, hela styrelsen inom 48 timmar
- Val av justerare, hela styrelsen inom 48 timmar
4. Föregående protokoll och bevakningslista
- Protokollet är justerat och men ej påskrivet.
5. Ekonomi
- Åsa Nilsson redogjorde för distriktets ekonomi, som för närvarande ser bra ut.
- Åsa föreslog att vi lägger upp olika konton med projektnummer för varje kurs, för att
man skall kunna särskilja dessa åt.
6. Rapporter sektorer
6.1. Agility
Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.
Kontaktperson: Vakant
- Ingen nytt i sektorn att rapportera.

6.2. HUS
Sektorsansvarig: Marie Sundberg
Kontaktperson: Johanna Boström
- Ingen nytt i sektorn att rapportera.

6.3. PR/INFO
Sektorsansvarig: Anne-Christin Stareborn.
- Hemsidan uppdateras regelbundet.
- Patrullhund och PR info har gjort ett utskick till klubbarna angående hjälp till
frivilligsektorn, de har fått in ett 70 tal intresserade.
6.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig: Åsa Grundén
Kontaktperson: Anne Spännare
- Ingen nytt i sektorn att rapportera.
6.5. RUS
Sektorsansvarig: Lars Magnusson
Kontaktperson: Anna Löfblad
- MH och MT skall vara Corona säkrade inom Stockholmsdistriktet, så att de fortsatt
kan arrangeras.
- Nya testledare kommer bli färdig till våren för stockholmsdistriktet.
6.6. Patrullhund
Sektorsansvarig: Susanne Hedlund
Kontaktperson: Lennart Larsson
- Anlagstest patrullhund för höstens kurser, kommer att genomföras under våren.
6.7. Räddning
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson
Kontaktperson: Ann Carlson
- Ingen nytt i sektorn att rapportera

6.8. TÄS
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Ann Carlson
- Ingen nytt i sektorn att rapportera.
7. VU-rapport
- Inga rapporter.
8. Inkommande och utgående handlingar
- Kallelse till kongressen, Ann skickar ut kongresshandlingarna till styrelsen, för åsikter
om motionerna.
- Utskick till Stockholmsdistriktets medlemmar angående att vara
folkhälsomyndigheten behjälpliga.
9. Arbetsgrupper inom styrelsen
- Det inplanerade ordförandemötet kommer att skjutas upp på grund av rådande
restriktioner och därav bordlägger styrelsen frågan fram till maj.
10. Årsmöte
- Styrelsen har beslutat att kalla till årsmöte den 2 juni. Ann ser till att informationen
kommer ut på hemsidan och att det skickas ut till klubbarna.
- Ann kollar och med SoSu BK om vi kan hålla årsmötet där.
11. Antal ledamöter i styrelsen
- Lennart föreslog att styrelsen ändrar tillbaka antalet ledamöter att vi återgår till som
tidigare nio stycken ledamöter i styrelsen. Beslut om detta måste tas vi två
medlemsmöten.
12. Ordförandemöte (arbetsgrupp)
- Se punkt 9, arbetsgrupper inom styrelsen.
13. Övriga frågor
- Vi beslutade att Johanna skall höra sig för med SBK om att köpa ett zoomkonto och
vilka kostnader det innebär. Johanna kommer också att administrera detta.
14. Nästa möte
- Den 21 april

15. Mötets avslutande
- Mötet avslutades 19:30

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

