
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2013-09-23
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll               Per Dahlgren               Ulla-Britt Norberg
                           Britta Althorn              Lalla Hammarström

Ej närvarande: Arne Våring (avanmäld)
                           Kajsa Linnarsson (avanmäld)
                           Maria Lögdlund (avanmäld)

Dagordning
§36.    Mötets öppnande
§37.     Godkännande av dagordning
§38.     Föregående mötets protokoll
§39.     Rapporter 
            -ekonomi
            -kommittéer
            -SM
            övriga
§40.     Skrivelser
§41.     Ordf konf program
§42.     Medlemsmötet
§43.     Övriga frågor (Gullspångs BK)
§44.     Nästa möte 
§45.     Mötets avslutande

§36.     Mötets öppnande
            Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§37.     Godkännande av dagordning 
            Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§38.     Föregående mötets protokoll 
            Föregående mötets protokoll från 7/5-13 godkändes efter rättelse enligt protokoll från 19/8-
            13.
            Föregående mötets protokoll från 19/8-13 ska rättas under §29. Rapporter- kommittéer- RH
            ang förkortning MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
            Även under samma paragraf, Utbildning som kompletteras med årtal för utbildningarna
            ALI modul startar 26/1 2014.
            En M1 på Skövde BK 18/1 2014. 
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§39.     Rapporter 
            -ekonomi 
            Totalt fanns 167.523,69:- på konto och pg. Hittills plus 2000:- mot budget.

            -kommittéer 
            Agility
            DM är genomfört. 

            RUS rasutveckling
            Elektronisk inrapportering av MH kommer ev att starta innan årsskiftet. Om inte så startar 
            det fr om årsskiftet. Detta kommer att innebära att anmälan till MH och MT kommer att 
            flyttas från arrangören till SBK Tävling.

            Licensgruppen 
            Inget att rapportera.

            Tävling 
            För rapport se bilaga.

            PH patrullhund
            Ingen rapport. 

            Utbildning 
            HUK höll telefonmöte  4/9.
            Tävlingsinstruktörsutbildningen startar med 6 st anmälda.
            Carola Berg har en grundmodul som startar senare i höst.
            Valpspecial ingår i ALI utbildningen numera. 
            Tack vare en skrivelse inskickad av HUK till Studiefrämjandet så ger de en ersättning med 
             5000:-/lärare som nu går utbildningen, alltså 15000:-!
             Bidrag ska utgå till lärare som åker på lärarkonvent.
             Lärarens ABC- Eva Bertilsson föreläser på Uddetorp, Skara , öppet för alla, 12/11.
             Inbjudan har gått ut till klubbarna, Britta ser till att den kommer ut på hemsidan.
             Utbildningsschema för hundägarutbildning har kommit ut för översyn.

             PR/Info
             Har uppvaktat Lidköpings BHK på  60-årsjubiléet.
             Distriktskatalogen uppdateras väldigt dåligt. Bör ha detta som en punkt på dagordningen
             på årsmötet.

             RH räddningshund
             Jan-Olof kallar till RH träff för instruktörer.

             PH patrullhund
             Ingen rapport.

             -SM
             Inget.
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             -Övriga
             Inget.

§40.      Skrivelser
             inkommande: kursbetyg för ny godkänd patrullhundsinstruktör Mikael Åberg.
             Se bilaga.

§41.      Ordf konf program
             Ordf konf 28/9 9.30-15.00. Barbro Lund börjar ang privata aktörer. 
             MÅL, SBK centralt har sagt att det ska vara klart i klubbarna 2014. Per tar intro i detta.
             Grupparbete ang detta. Var står vi nu?
             Organisationen, Jan-Olof pratar om detta, ren info ang klubb-distrikt-förbund.
             Britta önskar en folder om SBK`s organisation. Vem gör vad och varför?
             Info om höjningen av medlemsavgiften.
             Föreningsteknik, avtal, protokoll, arbetsordning, hur viktigt det är!
             Sociala medier, påhopp, lyfta frågan, diskutera, har det hänt?
             Boken Medlemsmodellen, Jan-Olof berättar om den om tiden räcker till.
             Fika 9.30, lunch och eftermiddagsfika serveras.
             Jan-Olof tar kontakt med Barbro Lund ang tid osv. Tar också kontakt med Agneta ang mat
             och fika.

§42.      Medlemsmötet 
             Medlemsmöte 8/10 19.00 Skövde BK.
             Ta upp frågan om istället för blommor vid sista avsked, fonder?
             Eva Nyström, Skara BK, ska väljas in i valberedningen.

§43.      Övriga frågor (Gullspångs BK)
             Diskuterades ang den tidigare skrivelsen från fd medlem i Gullspångs BK. Jan-Olof fick i 
             uppgift att kontakta klubben och SBK centralt för hjälp att lösa frågan.
             Per tog upp att han tycker att SBK-shopen är väldigt dålig, cert, kurslitteratur, hundförar-
             märken mm finns inte i lager. Det vi inte kan köpa på annat håll måste finnas!
             Britta tog upp sin undran ang hennes pengar som sitter i SBK Tävling, vem får räntan?
             Hon har skickat två mail dit och frågat men inte fått svar.
             Revidering är gjord av läraravtalet, behöver detta tas upp i styrelsen? Samtliga var eniga om
             att det inte behöver göras.
             Ytterligare en fråga till medlemsmötet 8/10: om styrelsen ska få fri mat på årsmötet?

§44.      Nästa möte
             Nästa styrelsemöte är 11/11-13 19.00 Skövde BK.
             Budgetmöte 11/1-14, årsmöte 8/3-14.

§45.      Mötets avslutande
             Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.45. 

protokollet justeras,

----------------------------------------------------           -------------------------------------------------------------
Jan-Olof Säll, ordförande                                        Lalla Hammarström, sekreterare
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