
 
 

 

INBJUDAN TILL Ordförande Konferens 

 
För Ordförande eller annan utsedd inom styrelsen. 
 

 

Plats: Skövde Brukshundklubb 

 

Tid: 2021-11-25 kl 19.00  

 

 På programmet:
 
1. Etiska regler / Konflikthantering 

 

2. Ordförande informerar från digitalt möte mellan distrikten 

 

3. Ungdomsverksamhet 

 

4. Övriga frågor  

 
Anmälan om deltagande sker till sekreterare@sbkskaraborg.se 

senast 21 november.  

 

Väl mött ! 

Distriktstyrelsen 
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Anteckningar vid ordförande konferens 2021-11-25 
Mötet öppnas klockan19.05 

 

Ordförande läser inlägg från medlem till nyligen avlidne Ingmar Oskarsson som varit 

aktiv i Skövde Brukshundklubb under många år. En tyst minut hålls för Ingmar 

Oskarsson. 

 

2. Ordförande informerar från digitalt möte mellan distrikten 
Digitala möten 

Det kommer bli generella dispenser att köra digitalt årsmöten. Man får se hur läget  

är gällande pandemin. Mer information kommer skickas ut. 

 

Dialoggrupper 

Syftet med dialoggrupper är att stärka dialogen mellan distrikten, rasklubbarna inom 

Organisationen. Det ska ses som en informell dialog och möjlighet att på ett enkelt sätt 

utbyta information och frågor.  

 

Utbildning instruktör Specialsök 

Utbildning instruktör Specialsök uppdaterad version 12 timmar. 

Digital utbildning med teori och föreläsningar. Kostnad 2000 kr där 1500 kr  

går till föreläsarna och 500kr för SBK utbildningen. 

Stor skillnad mot tidigare. Idag utbildas instruktörerna från grunden till klass 3. 

 
Medlemsantal SBK 

SBK ökar i medlemsantal, antal i september 74503 st - 60757 individer. 

Ekonomin ökar och ligger över budget och därmed över förväntad resultat. 

 
Sund med hund och hundhållning. 

En översyn kommer ske och just nu pågår tillsättning av en arbetsgrupp. 

 
Projektgrupp bruksras 

Definition bruksras: Vad är den minsta gemensamma nämnarna för dom raserna 

SBK har avelsansvar för. 

 
Skyddskonferens 

Konferensen kommer gå 8-10 april 2022 i Yxerum.  

 

Distriktets Roll 

Man ska se över vad som distriktets roll i dialoggruppen. 

 

Övrigt 

Ta fram övergripande gällande medlemmarnas agerande mot varandra.  

Tänka att man jobbar för klubben inte för egen del i sin roll 



i styrelsen. 

Ordförande informera gällande presentation från centrala valberedningen.  

Det är 2-3 personer kommer lämna styrelsen och man vill ha in förslag från distrikten.  

Har man någon lämplig så skicka in det.  

 
Distriktens roll: 

o Samarbetsorganisation - För klubbarna i sitt område 

o Samordnad funktionärer i prov- utbildning.  

o Får gärna återkoppla om det är något man vill man tar upp mer ingående vid 

tillfälle.  

o Kontakt mellan klubbar och SBK centralt. 

o Distriktet självklar roll gällande remisser 

o Konflikthantering tillsammans med ev föreningscoach och  

o Distriktet ska alltid kontaktas vid användning av föreningscoach. 

 

1. Etiska regler / Konflikthantering 
 

Vice ordförande Jan Åberg går igenom  

- Värdegrund bilaga 1 

- Alkohol och droger bilaga 2 

- SKK policy för sociala medier bilaga 3 

- Policy för medlemskultur bilaga 4 

 

Grupparbete med 3 grupper  

Start klockan 19.41. 

Återsamling klockan 20.13 

 

Redovisning 

 

Öppen och tydlig 

Grupp 3. Självklart, Ärlig, Rak, 

Grupp 2. Positiv, engagerande, tillgänglig 

Grupp 1. Välkommande och nyfiken 

 

Bidra med kompetens 

Grupp 3. Nödvändigt, viktigt och självklart 

Grupp 2. Påläst, Erfarenhet, förebild 

Grupp 1. Hänvisande, hjälpande och lyhörd 
 

Vara ärlig och ansvarstagande 

Grupp 3 Självklarhet och ödmjukhet och lyhörd 

Grupp 2. Tillgänglig, samarbetande, 

Grupp 1. plikttrogen  

 
 



Vara Artig och visa gott omdöme 

Grupp 3 Glädje inkluderande, en för alla för en. 

Grupp 2. Trevlig,  

Grupp 1. Hej, förebild  
 

Visa respekt för andra 

Grupp 3 Självklart,  

Grupp 2. Ansvarsfull, inkännande, följa lag 

Grupp 1. Gyllene regeln eftertänksam fördomsfri 
 

I förtroende valdpost inte agera utifrån egna privata prefrenser 

Grupp 3 Proffs , ödmjuk, lyhörd 

Grupp 2. Korrekt, medveten 

Grupp 1. Ansvarsfull, representant, ledare. 
 

Ordförande Pelle Karlsson summera att det är ett sätt att jobba ihop för att lära känna 

och knyta samma medlemmar. 

 

3. Ungdomsverksamhet 
 

Ungdomsgruppen  

- Arne informerar om ungdomsgruppen som man håller på att starta upp i distriktet för    

  att ta vara på alla ungdomar som är vår framtid. 

- Lidköping BK kommer att hålla ungdomsläger sommaren 2022 

- Man behöver få in aktiva ungdomar i gruppen  

 

4. Övrig fråga 

 
Patrullhund  

- Det är dåligt med patrullhundar i distriktet och man undrar hur det går med   

  rekrytering. 

- Man tycker att man får ut dåligt med information till klubben. 

- Jan informerar om lite vad som varit senaste tiden. 

  Man ligger i dialog för att köra utbildning med lokal och boende mm på P4 bla. 

- Det föds 200 valpar varje år ett antal går till polisen ett antal till militären 

  Så det borde finnas hundar att tillgå, vilket projektet gäller. 

 

KM på klubbarna 

Gällande regelverk för KM. KM är inofficiell så klubbarna får lägga upp det själva som 

man vill. En del tycker det skulle vara bra med liknade. I Mariestad Bk kan man bara bli 

klubbmästare om du tävlar för klubben. 

Till Lag DM så får endast helbetalande delta.  

En fråga att fundera på hur man ska göra vid KM, vilka får tävla nu när man kan vara 

medlem i flera klubbar.? 

 



Utbildning av lydnadstävlingsledare, även bruks och lydnadsdomare kommer köras i 

vinter. 

 

Mötet avslutas klockan 20.44 

 

Vid pennan 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


