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§ 52 Mötets öppnande
Mötesordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 53 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänndes

§ 54 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes, men inte underskrivet då det var ett digitalt möte.

 § 55 Ekonomiska rapport
Christer lämnade rapport. Det har varit lugnt, det kommer inte in några pengar då all 
verksamhet ligger nere på grund av Covid-19.



§ 56 Corona Situationen
Småland BF beslutade att förlänga det tidigare beslutet för tävlingsverksamheten som gällde 
till 15 april, med nya förändringen, att all tävlingsverksamhet skall ligga nere tills vidare, vi 
följer utvecklingen med alla direktiv som SBF och RF beslutar.
RF och SBF uppmanar att man ska anordna med träningar för medlemmar, under ordnade 
förhållande, där man gör en riskbedömning inför varje tillfälle.
Har man några frågor angående arrangemang så uppmanar vi att man kontaktar polisen för 
vidare svar.
Lina lägger ut på Face Book att man uppmuntrar till träning, under ordnade förhållanden där 
man gör en riskbedömning inför varje träning.
Mats formulerar ihop en skrivelse som vi lägger på hemsidan.
.

§ 57 Övriga rapporter
Christer- Sedvanligt kansliarbete, många telefonsamtal angående tävlingar, om man kan 
arrangera dem i rådande situation. Vi kommer godkänna tävlingar som kommer in senare än 
två månader, när alla restriktioner släpps.
Roger – Möte med förbundsstyrelsen och utskott, som Anna kallade till

§ 58 Förbundsmöte 2020
Förbundsmötet kommer att vara den 26/4-2020, där endast delegaterna skall deltaga, Christer 
har anmält vilka som åker.

§ 59 Skrivelser
Några protokoll

§ 60 Rapport från dogg gruppen
Roger redogjorde för mötet med Dog- gruppen.

§ 61 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom.

§ 62 Övriga frågor 
Inga övriga frågor kom upp.

§ 63 Nästa möte
Söndag den 26/4 kl 17,00 digitalt

§ 64Mötets avslutande
Roger tackade, och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Ann-Marie Nottemark Roger Engström, ordf


