INBJUDAN TILL Ordförande Konferens
För Ordförande eller annan utsedd inom styrelsen.
Plats: Digitalt via Zoom
Tid:

2021-06-03 kl 19.00

På programmet:
1. Valberedningens viktiga roll
2. Pelle informerar från digitalt möte mellan distrikten
3. Styrelsen informerar ang covid läge och hur verksamheten framåt
kommer kunna bedrivas under hösten.
4.Information från Kongressen
5. Övriga frågor - Tävlingsledare bruks – poängsystem på klubbarna
Anmälan om deltagande sker till sekreterare@sbkskaraborg.se
senast 30 maj.
Väl mött !
Distriktstyrelsen

Mötet öppnas med att samtliga ger en kort presentation. 19.05
Valberedningens viktiga roll
1. - Historiskt sett har man låtit det cirkulera runt på samtliga klubbar.
- Det är viktigt att man har en väl fungerade valberedningen.
- Det är också viktigt att man hittar rätt personer så att inte någon blir inknuffad pga
man saknar folk. Hjälp gärna valberedningen med förslag på lämpliga kandidater.
Det är lika viktigt som lokalklubbarnas egna valberedningar.
Mötet föreslår att man försöker få spridning i hela distriktet på dom som ingår i
distriktsstyrelsen.

Pelle informerar från digitalt möte mellan distrikten
2. - Egentligen är det en fortsättning efter kongress att man ska få till kontinuerliga möten.
- Frågor som man tagit upp. Vad är distriktets roll?
- Tanken är att man sedan tar upp punkter som man vill att gruppen ska jobba med.
- Möten ska man försöka hålla varannan månad minst.
- En punkt man jobbar med är att få bättre samarbete med rasklubbarna.
Annelie Karlsson Karjalainen är kontaktperson till rasklubbarna i Skaraborg Distrikt.
- Man ska försöka få bort ”sopa under mattan” man ska istället ska ta tag i saker och försöka
lösa det som dyker upp.
- Man ska försöka verka för att all verksamhet ska finnas att erbjuda inom distrikten.
- Man ska försöka öka samarbeta mellan lokalklubbarna. Det är flera klubbar idag som samkör
vid tävlingar ex. för att få till verksamheten.
Styrelsen informerar ang covid läge och hur verksamheten framåt
kommer kunna bedrivas under hösten.
3. Ordförande informerar om att det kommer lättas upp gällande Corona from 1 juni.
Här i västra gäller det from 6 juni. Man får då vistas 100 personer utomhus men fortsatt endast
8 personer samtidigt inomhus.
Det gäller fortfarande att hålla god handhygien, håll avstånd, följa dom restriktioner som finns.
på SBK och SKK hemsida gällande restriktionerna.
Tanken är att SM för bruks kommer köras i Jönköping 27- 29 augusti Det kommer att delas upp
så att rapport- och spårhundarna har uppletande och planlydnad på Skillingaryd/Attila BK.
Sök- och skyddshundarna har uppletande och planlydnad och planskyddet vid
Jönköpingsklubben. Övriga moment i skogar. Det är framförallt lokalklubbarna Jönköping,
Mullsjö och Skillingsryd/Attila som arbetar med arrangemangen
Mer finns att läsa på https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/smbruks-/
Falbygden BK har 14 anmälda till skyddstävling den 19 juni.
Fråga uppkom angående restriktioner i Västra Götaland från Sara Hellberg då man planerat en
tävling innan restriktionerna lättas upp.
Restriktioner som gäller är att man ska undvika långa resor, verksamheten ska fortsätta omfatta
riskanalys. Mer information finns på krisinformation på nätet.
Vad ska vi pyssla med i distriktet? Tävlingar, utbildningar, mm

Ordförande informerar om styrelsens kontaktpersoner för respektive klubb och förklarar vad
syftet är.
Nästa vecka är det åter dags för ett möte mellan landets olika distrikt.
4. Kongressen 2021
- Elenor Eriksson valdes till mötesordförande och till Vice mötesordförande valdes
Staffan Thorman. Svenska Kennelklubbens avgående VD Ulf Uddman Svenska
Brukshundklubbens förtjänstmedalj.
- Medlemsavgiften (för år 2022-2024) kommer ligga kvar i tre år.
- Det är lite förändringar i Förbundsstyrelsen. Piia Nora sitter kvar som förbundsordförande.
- Generalsekreteraren har gått i väggen och är sjukskriven. Therese Strate är Tf
generalsekreterare under sjukskrivningen.
- Stefan Dahlhielm utsågs till hedersmedlem.
- Man beslutade enhälligt bifall till stadgeförslag som gått ut och det kommer gälla
from 21-07-01. Ändringen uppkom för att förhindra kupper.
- Ordförande meddelar att Rolf Weiffert avlidit och mötet håller en tyst minut för att hedra Rolf.
Arne Våring informerar
För att utbilda sig till tävlingsledare.
Kravet är godkänd lägre klass och att lokalklubbens styrelse kan rekommendera personen.
Det har varit några som inte fungerat så det är viktigt att personen har rejält kött på benen när
man skickar på utbilding.
Ett önskemål att man kan dra ihop från närliggande klubbar så att en utbildning för
tävlingsledare kan köras.
Arne förklarar att det blir för få anmälda då så man måste ta från hela distriktet och försöka få
ihop en ev.kurs. Intresset har varit lågt.
Hör av er till Arne om ni har lämpliga som vill utbilda sig inom bruks som tävlingsledare.
Arne föreslår att man hjälper till mellan klubbgränserna och bjud in dom till någon enklare
träningstävling för att ev. få igång fler tävlingsledare.
Caroline Ringholm informerar
I Lidköping är alla välkomnar på tävlingsträning. Man hjälps åt att kommendera och döma ect
för att få träning. Bra tillfälle att träna som tävlingsledare.
Arne inform. Att man kan bjuda in domare för att få hjälp med träningar och ev. utb.
Gunilla Johansson ställer fråga gällande poängsystem.
Man har Poängsystem i Lidköping där man får tillgodo räkna
Städdagar, tävlingar eller hållit kurs ect så samlar ihop poäng till sommarläger.
Fler klubbar har ett bra poängsystem. Prylar istället eller gå kurs eller liknande.

Ordförande avslutar med att påminna mötesdeltagarna att tycker man att dom som för
närvarande sitter i distriktsstyrelsen är stora puckon så kontakta valberedningen med förslag.
Ordförande tackar alla för ett kort och intensivt bra möte.
Mötet avslutas klockan 20.03.

Vid pennan:
Annelie Karlsson Karjalainen

