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Datum: 2022-02-17 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Digitalt 

 

 

 

 

Dagordning 

§147:                Mötets öppnande 

 

§148:                Godkännande av dagordning 

 

§149:                   Lokalklubbar 

                         a)Vara-Grästorp BK 

                         b)Karlsborg BK  

                         c)Brännebacka BK 

                         d) Hjo BK 

 

§150:              Punkt för beslut 

a)                          . 
b) . 
c) . 

 

§151:              Övriga frågor  

 

§152:              Nästa styrelsemöte -  

 

§153:              Mötets avslutande 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

§147:  Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

  klockan 19.01.  

 

§148: Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

 med ändring av punkter i ordning av §149.  

 Punkterna behandlas i följande ordning c, d, a, b,  

 

 (David Holst ansluter till mötet klockan 19.02) 

Närvarande: Pelle Karlsson Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll 

 Jan Åberg Arne Våring David Holst  

 Carina Swartling Stina Thorstensson  

Inbjudna  Berit Björk Thomas Lindberg  

Frånvarande:    
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 §149:  Lokalklubbar 

          c)Brännebacka BK 

           - Annelie Karlsson Karjalainen informerar från styrelsemöte där hon deltagit.  

           En ur lokalklubbens styrelse agerade utåtagerande mot Annelie som distriktets  

           representant och så även mot distriktsstyrelsen. Denne gav spydiga kommentarer  

           när mötet diskuterade att hela distriktsstyrelsen kommer närvara vid lokalklubbens  

           årsmöte. 

          - Annelie informerar även om att en medlem skickat in kvitto för en färgpatron till    

           lokalklubbens styrelse där kontoutskriften från banken visar att det är sekreterarens  

           konto. Sekreteraren har redan fått ut pengar för färgpatronen och känner inte till hur               

           denne kan fått tag på utdraget på sitt privata konto. 

           - En medlem i lokaklubben begär ersättning på en stor summa pengar för inköpt  

           material till klubben som skulle skett år 2020. Annelie kommer delta när klubbens    

          ordförande och kassör ska göra upp med medlemmen.  

          Mötet beslutar att Torbjörn Käll följer med till detta möte. 

           - Distriktets revisorer ger rekommendationer till lokalklubben som Annelie får ta med  

          sig till lokalklubbens ordförande. 

        

          d) Hjo BK 

          - Mötet diskuterar agerande från vissa medlemmar inför extra medlemsmötet och  

          årsmötet. 

          - Mötet gör en plan för båda kommande möten på Hjo BK.  

          - Mötet enas om att man lägger en lista där medlemmarna kan skriva upp sin mailadress 

          för att få ta del av granskningen som är gjord. 

          - Vice ordförande Jan Åberg kommer starta med genomgång av Grundregler för  

          medlemmar, Policy för medlemskultur i Brukshundklubben, Policy gällande kränkande   

          särbehandling och trakasserier, Kommunikationspolicy för Svenska Brukshundklubben,  

          Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier, Värdegrund. 

 

(Berit Björk och Thomas Lindberg lämnar mötet klockan 20.07) 

 

          a)Vara-Grästorp BK 

          - Ordförande redogör från årsmötet på Vara-Grästorp. Mötet gick bra men en skrivelse 

          Från medlem har inkommit efter mötet. Mötet diskuterar skrivelse och kontakt har  

          tagits med Anders Dahlstedt gällande skrivelsen innehåll. Ordförande får i uppdrag  

          att skriva samman ett förslag på svar till kommande styrelsemöte den 23 februari. 

          På mötet redogörs om vad som hänt under året på lokalklubben. 

 

          b)Karlsborg BK 

          Ordförande informerar från Karlsborg BK:s årsmöte. 

          Valberedningen avgick med omedelbar verkan. 

          Årsmötet kommer utlysas på nytt om 30 dagar.  

          Den avgående styrelsen får sitta kvar och förvalta klubben tills nytt årsmöte har hållits. 
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 §130:  Punkt för beslut 

a) Inga beslut fattades 

 

 §131:  Övriga frågor  

          - Föreläsningen Hund hälsa som Carina Swartling och David Holst  

            är anmälda till som blev inställd och fram flyttat. Nytt datum är  

            den 5-6 november. 

          - Svar har sänts från tävlingsansvarig Arne Våring till länsstyrelsen  

             Gällande tävlingar i skog och mark som ska fyllas i och skickas in     

             varje årsslut 

          - Två stycken kommer skickas på skyddskonferensen, 

 

§132.  Nästa styrelsemöte  

         Nästa styrelsemöte är onsdagen den 23 februari på Falbygden BK. 

 

§133. Mötets avslutande 

  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet     

  avslutat klockan 21.25. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Pelle Karlsson, Ordförande                                      Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


