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Datum:    2016-06-14 

Tid:         Klockan 19:00 

Plats:       Falbygdens Brukshundklubb 

               

 
Närvarande:   Hjo BK                        Skövde BK                        Karlsborgs BK 

                          Tibro BK                       Falbygdens BK                 Lidköpings BK 

 Töreboda BK                  Billinge BK                       Billinge BK 

                          Tomtens BK 

 Jan-Olof Säll (DS) Ulla-Britt Norberg (DS) Maria Lögdlund (DS) 

 

  

Ej närvarande: Mariestad BK  Habo BK   Mullsjö BK 

 Vara – Grästorp BK       Tidaholm BK 
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Ordförande Jan-Olof Säll hälsade alla välkomna och förklarade ordförandekonferensen för öppnad kl 

19:05. 

 

Konferensen inleddes med information från kongressen. 

 

När reglerna för MT gicks igenom blev det en hel del diskussioner. 

Man har kört 4 tester runt om i Sverige i vår. 

Det blev en bra nyhet enligt Christer Lundberg. 

 

Skaraborg är sällan med när det gäller motioner. Om ni kommer på något så skicka in det. 

 

2018 fyller ju SBK 100 år. Man planerar att alla klubb och distriktsordförande ska vara med på 

kongressen. 

 

Valberedningens förslag gick ej igenom. Emelie Hörman blev ej invald utan det blev Kirsten. 

 

Peter Rimsby gick in i valberedningen. 

 

100 år med 100 tusen medlemmar. Olof skulle kommit till oss och pratat om detta men det blev lite 

konfrontationer så det blev aldrig av. 

 

Det finns flera utvecklings klubbar. Norrköping, Hallsberg och Nyköping. 

Det går att gå in på hemsidan och se vad man kan hitta på. 

 

Man tittar på hur 100 års jubileet skall gå till. Det är Ann-Marie Folkesson som är general för detta. 

Det kommer att gå ut till alla klubbar vad som händer under jubileet.  

 

Det vore trevligt att få till tex en budkavle mellan klubbarna under året. 

 

Nationaldagen under jubileumsåret hoppas vi att få till något roligt igen. 

 

Det kommer att skickas ut information allt eftersom idéerna kommer. 

 

Utbildningskommittén. 

Vi har stort problem att få någon som tar över kommittén. 

Marie har avgått och hon flaggade tidigt för det. 

Gudrun Berger har hoppat av utbildningskommittén för rallylydnad. 

 

Varför finns ej grundmodul och A1 inplanerad? Klubbarna behöver detta. 

 

Förslag att klubbarna går ihop och ser hur många de har som behöver gå en grundmodul eller A1 och 

lämnar in det till distrikts styrelsen. 

 

Ta med hem till klubbarna. 

Dm patrullhund har svårt att få folk som ställer upp. 

Hur ska vi göra framöver? Vi måste komma på en bättre lösning. 
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Vi har haft domarprov. Det blev 3 godkända 1:a klass domare i distriktet. Det var 6 st 1 blev 

underkänd och 2 st kom inte. 

 

Tävlingssektorn hade möte igår (13/6). Tävlingarna för 2017 är genomgångna. 

 

Den 23-24 september är det regelkonferens.  

 

Alla protokoll läggs ut på hemsidan. 

 

Assistanshundar. 

Arne tog upp frågan om det vore intressant att få hit Therese Palm som är ansvarig för projektet. 

SBK har ansvaret för assistanshundar. 

 

Nose work kommer den 1/1-2017 

 

Modeoring kommer på prov 1/1-2017 

 

 

Mötets ordförande Jan-Olof Säll tackade för visat intresse och förklarade konferensen avslutat kl 

20:55 
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_____________________________ 

Maria Lögdlund ( sekreterare) 


