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Närvarande: Magnus Karlsson, Tomas Samuelsson, Morgan Johansson, Jan Svensson,
Anders Edvardsson, Jeanette Hallman och Lise-Lott Svensson.
§ 532

Mötets öppnande
Magnus Karlsson hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Mötet förklarades för
öppnat.

§ 533

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter tillägg punkterna; mötesteknik och kubbturnering

§ 534

Val av justeringsman för mötet
Tomas Samuelsson att jämte mötesordförande justera mötets protokoll

§ 535

Actionlista
Inget

§ 536

Skrivelser
Inga frågor

§ 537

Rapporter av vikt
Styrelsen
 Ordförande var närvarande på Informationsträffen med Aussieklubben ,
Aussieklubbens önskan är ett långsiktigt samarbete med Hallandsdistriktet att
årligen vara arrangör för deras SM (bruks, lydnad, rallylydnad). Villkoren är att
Aussieklubben står för alla kostnader och distriktet/klubbarna får intäkterna.
Inget är bestämt, frågan ligger nu hos kommittén prov och tävling som ska ta
ställning till möjligheterna att genomföra arrangemanget.


Tomas Samuelsson var med på Laholms BK:s senaste medlemsmöte.
Informerade om träningsledarkorten samt om distriktsstyrelsens uppgifter.

Hundägareutbildningen
Kommittén jobbar vidare, har fått 2 stycken namnförslag som är intresserade att ingå i
kommittén. Planeras även på en informationskväll, ämnet ej klart.
It/info
Ska förbereda för att kunna starta upp en facebook sida, SBK Halland.
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§ 538

Ekonomi
Rapporter per 190521 presenterades.
Kassör får i uppdrag att ta fram beloppet som avser 2018 års medlemsavgifter.

§ 539

Bordlagda frågor
Inga förelåg mötet

§ 540

Kongressrapport
Alla personval klubbades igenom utan diskussion, ny förbundsordförande är Pia
Noora. Det som diskuterades var Förbundets förslag 2A, införande av sektioner i
SBK:s grundstadgar. Bestämdes att en konsekvensanalys ska göras om förändringen
genomförs. Beslut senare i höst.

§ 541

Frivilligorganisationerna, inbjudan till Halmstad slott, 16 juni 2019
Ordförande tillsammans med 1 till kommer representera distriktet.

§ 542

Inköp dator
Sekreterares dator är nu 6 år och behöver bytas ut. Istället för inköp av ny kommer
den som är avsedd till kassören att användas av sekreteraren. Att komma ihåg till
nästa budgetering att avsätta pengar för inköp av nya datorer.

§ 543

Offerter, planeringskonferens 191102
Offerter har inkommit ifrån Nissaströms kursgård, Gullbrannagården, Strandbaden
och Tylöbäck kursgård.
Mötet beslutar att lägga planeringskonferensen på Gullbrannagården. Kassör får i
uppdrag att boka.

§ 544

Mötesteknik
I stället för att mejla ut kallelsen på vanligt sätt, ska vi på försök kalla via kalendern i
mejlprogrammet. De kallade får då kallelsen direkt i egen kalender och svara ja/nej.
Blir då enklare att hålla koll på mötesdatum, vilka som kommer mm.

§ 545

Kubbturnering, 190629
Morgan och Janne får i uppdrag att kolla med UBK, Halmstad avdelningen och FBK
om någon av klubbarna är obokade och vi kan vara där.

§ 546

Övriga frågor
Vi har tidigare talat om att vara närvarande på lokalklubbarnas medlemsmöten,
Falkenberg och Laholm har besökts. Ordförande tillsammans med någon ytterligare
kommer att besöka övriga under året.

§ 547

Nästa styrelsemöte
11 juni Ullareds Bk, kl. 19

§ 548

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Lise-Lott Svensson
Sekreterare

Justeras:

Magnus Karlsson
Ordförande
Action
Möte
190521

P
§537

190521

§538

190521
190521

§543
§545

Tomas Samuelsson
Justeringsman

Åtgärd
Förbereda för uppstart av en Facebook sida, SBK
Halland. Klart för presentation SM 190611
Kassör tar fram beloppet som avser 2018 års
medlemsavgifter. Beslut om överföring 190611
Boka Gullbrannagården, planeringskonf. 2 nov 2019
Kolla klubb att vara på samt inbjudan

Deadline
190611

Action
AE

190611

KB

snarast
Snarast

KB
MJ, JS

Bordlagda frågor

Beslutslista
190521

§543

Mötet beslutar att lägga planeringskonferensen på Gullbrannagården. Kassör får i uppdrag
att boka.

