
          

 

Anteckningar fört vid KUL- möte 19/4 2018 
 

Plats: Tidaholm Bk 

 

Närvarande klubbar: Tidaholm Bk,  Billinge Bk,  Falbygden Bk , Skara Bk, 

Karlsborg Bk , Töreboda Bk, Habo Bk, Hjo Bk, Götene Bk, 
     

Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Annelie Karlsson Karjalainen 
 

Lärare:  

 

Anmält förhinder: Skövde Bk, 

 

Ej närvarande: Tibro Bk, Lidköping Bk, Mariestad Bk, Mullsjö Bk,  
Tomten Bk, Vara-Grästorp 

 

   Marie öppnar mötet klockan 18.40 och hälsar alla varmt välkomna. 
     
   Information från C-HUS  

 Hoppa upp projekt - en nytt projekt som ska starta "Sund med hund" 

 Lärarevent kommer vara varje år from nu. 

 Utb konf. kommer vara vartannat år from nu pga ekonomi. 

 Dåligt ryckte SBK - Privata kan marknadsföra sig bättre.  

 Avtalsinstruktörer 

 Lärarhandledningar revideras och ska vara klara 2019. 

 Bruks minskar på klubbarna. 

 Uppmanar att examinera naturbruksgymnasium elever.  

 Uppmanar lokalklubbarna att ta emot elever från naturbruksgymnasium på 
våra kurser. 

 Jubileumsapport (Fira 100 år) För att delta anmäler man ett arrangemang via 
SBK hemsida. Anmäl senast  1 juni för att få gåvor skickade från SBK till 
arrangemanget.  

  
   Information från D-HUK 
 
   Utbildningar/föreläsningar/utvecklingsdag som varit: 

 Rallylydnadsinstruktörsutvecklingsdag med Titti Benjaminsson som 
var uppskattad.        
              

   Utbildningar på gång: 

 Bruks/lydnad utvecklingsdag 

 Allmänlydnadsinstruktör utvecklingsdag 
Behov vid ALI utvecklingsdag 
 Nosarbete 
 Kunskaper/grunder 
 Bruks/lydnad  
 Idébank 
 Problem hantering av vissa problem i kurser som ev. stress, passar inte i 

grupp. 
 



          

 Januari start ALI utbildning 
 

 Behov av Steg 2 är inte så stort ännu. 
 

 Gällande "Tävlingsinstruktörsutbildning" uppkom fråga om man kan köra 
   även om det är få anmälda. D-HUK tar med sig frågan. 
 

 Det är lokalklubbsstyrelsen beslutar om man anser en person har kunskap 
kan hålla kurs även om denne saknar utbildning. 

 

 Alla kan gå utbildning även om inte kunskapskrav är uppfyllt, men får då 
ingen certifiering förrän man uppnått den. 

 
   Behov av utbildningar: 

 Rallylydnadsinstruktörsutbildning 
 
   Föreläsning till hösten:  
   Mötets förslag på föreläsningar: 

 Önskemål om Helen Friberg   

 Fredrik Sten 

 En föreläsning som inte handlar om hund. 

 Per Jensén 

 Eva Bodfält 

 Kerstin Malm 

 Jennie Wibäck 

 Hjärt och lungräddning för hund - hösten 2018 
 
   Förslag till alla lokalklubbar: 
   Barbro Lund - Utbildad HRL hjärtstartsinstruktörer 2½ timme är utbildningen på   
   minst 6 st - max 12 deltagare. Vid bokning kontakta Barbro 0709-315443 
    
   Rallyinformation: 
   Ingen rapport 
 
   Lärare 
   Ingen rapport 
 
   Övrigt: 
   Grupparbete: 
   Fråga om regioner ska finnas kvar eller inte då det står i verksamhetsplanen. 

 Gamla regionerna står kvar i verksamhetsplanen - Mötet enas om att man tar 
bort det i verksamhetsplanen 

 
   Fråga vad man vill att D-HUK ska ordna eller jobba för. 

 Mötet anser att D-HUK ska ordna med utbildningar, utvecklingsdagar och 
även uppdatering för dom som har pausat. Trycka på distriktsstyrelsen för att 
bli mer aktiv i verksamheten. 

 Fråga uppkom varför distriktet samlar så mycket pengar? 
 



          

 Förslag uppkommer om att bjuda in representant från distriktsstyrelsen till 
nästa KUL - möte då man har funderingar och känner att distriktsstyrelsen 
inte är med på tåget riktigt. Annelie bjuder in distriktsstyrelsen/representant 
till kommande möte.  

 
   Skara Bk informerar om  

 Do as I do 16 juni Skara Bk 8 deltagare och plus åhörare instruktör, Therese  
            Arvidstrand. 
  
   Nästa KUL-möte: 
   Nästa möte blir torsdag den 15 /11 2018 klockan 18.30 på Billinge Bk . 
    
   Stort tack till Tidahom Bk som fixat med fika och lokal för detta möte. 
 
   Mötet avslutas klockan 20.35 och Marie tackar för visat intresse. 
 
 
 
  Vid pennan: 
  Annelie Karlsson Karjalainen 


