Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Datum:

2017-05-15

Tid:

Klockan 19.00

Plats:
Skövde BK
Närvarande: 24 st. enligt närvarolista
Dagordning
§1.

Mötets öppnande

§2.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§3.

Fastställande av röstlängd

§4.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§5.

Fastställande av dagordning

§6.

Rapporter
a.

Ekonomi

b.

Kommittéer (Licens, PR/Info, RUS, Styrelsen, Patrullhund, Räddningshund, Tävling,
Utbildning)

c.

Övriga

Fika 20 min
§7.

Val av revisor (Valberedningens förslag)

§8.

Kongresshandlingarna

§9.

Nationaldagsfirandet i Karlsborg

§10.

Övriga frågor

§11.

Mötets avslutande

§1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Britt Franzén och Britt-Marie Salomonsson.

§3.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 24 röster av 55 möjliga, endast 7 av 16 klubbar representerades.
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§4.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen till mötet mailades ut till klubbarna den 14 april, mötet ansåg att mötet blivit
stadgeenligt utlyst.

§5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§6.

Rapporter
a.

Ekonomi

Ulla-Britt Norberg gick igenom ekonomin och rapporterar att totalt på bank och pg finns
290 569, 21:-. Budgeten följs och idéer från klubbarna tas tacksamt emot, det är bara att
maila styrelsen. Faktura för medlemsavgift delades ut till några av klubbarna under mötet.
De klubbar som inte var närvarande får sina fakturor via post.
b.

Kommittéer

Licens
Ulla-Britt Norberg rapporterar att för att träna Mondioring krävs det träningslicens och det är
Ulla-Britt och Mikael Wadström som håller i detta. Detta innebär mer arbete för
Licensgruppen och man har tagit fram en inofficiell mall för att förenkla arbetet och som
endast är till för gruppen.
Tre månaders gränsen för begäran av licens är numer borttagen.
Man har hållit en utbildning för provledare och en utbildning i licensteori.
PR/Info
Jan-Olof Säll uppmanade klubbarna till att dela ut informationsbroschyren om SBK till sina
medlemmar.
SBK Skaraborg kommer delta på Nationaldagsfirandet i Karlsborg.
SBK Skaraborg är med i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg för vi kan vara en behjälplig
partner i deras arbete.
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RUS
Christer Lundberg rapporterade att det är en ny låsningsperiod för regler och anvisningar
för MH och MT och har därmed nya anvisningar och regler. Den största skillnaden är att
det nu finns två nivåer av Känd mental status, genomfört MH. Ett för deltagande i tävling
som inte är någon skillnad mot tidigare och ett för registering av avkomma där det krävs att
man genomfört hela provet och har kryss i alla rutor. Inga ändringar i utförande.
Anvisningarna är delade i två, en utförandeanvisning och en allmän.
Samtliga bestämmelser har bytt namn till regler.
Samtliga banor i Skaraborg är nu besiktade och godkända.
Det finns två varianter av MT nu, MT 2007 som är det officiella och MT 2017 som är
inofficiellt. I Skaraborg genomförs endast MT 2007 eftersom det är det som ger rätt till
titeln Korad.
SKK, SBK och Försvarsmakten har nu ett avtal om hur man ska hantera FM-hundarna.
FM-hundar kommer åter att registreras som schäfer i SKK:s register och FM kommer att
genomföra MH på sina föräldradjur. Några detaljer om avtalet finns inte i dagsläget men
flera klubbar (Skövde, Tidaholm, Mullsjö, Götene, Skara och Nossebro) har bjudits in till
telefonmöte med Försvarsmakten om hur man ska gå vidare.
Styrelsen
Jan-Olof Säll rapporterar att styrelsens arbete fortgår och nu är man full styrelse för första
gången på flera år. Styrelsen har hittills haft fyra st. möten och de hålls på Falbygdens BK.
PH patrullhund
Jan Åberg berättade att man har deltagit i Military Weekend som var den 6 maj.
DM kommer att hållas i egen regi den 3-4 juni på Karlsborgs BK.
Man kommer att delta på HV-Skallet i Villingsberg.
Man kommer att hålla två prova på tillfällen, 13 juni på Tomten BK och den 19 augusti på
Tibro BK.
Den 9 kl. 18.30 augusti är det informationsmöte om patrullhund på Skövde BK
RH räddningshund
För tillfället är det ingen verksamhet i distriktet. Den nationella styrkan är nedlagd, men de
nationella räddningshundarna ska återinföras pga. av det förhöjda krishanteringsläget i Sverige.
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Tävling
Carina Swartling meddelade att tävlingskommittén håller på för fullt.
Man håller på och planerar inför tävlingarna 2018 och dessa ska vara inlämnade senast den 1
juni.
Domartilldelningarna till hösten ska vara inne senast den 15 juni.
Man uppmanar klubbarna att se över sina uppgifter i distriktskatalogen när det gäller
Tävlingsledare och Tävlingssekreterare i Bruks och Lydnad och uppdatera dessa om det
behövs. Det är viktigt att behörigheten är ok.
Man planerar att hålla Tävlingsledarkurser till hösten.
Utbildning
Ulla-Britt Norberg rapporterade följande från D-HUK:
Annelie Karlsson Karjalainen är ny kommittéansvarig och Marie Lillerskog är ansvarig för
lärarna och Ulla-Britt Norberg har hand om Studiefrämjandet.
Marie Lillerskogs Allmänlydnadinstruktörsutbildning steg 2 hade sin sista träff den 13 maj och
reglerna har under utbildningen ändrats och man har tagit bort examinator så läraren får själv
köra examinationen. 9 st. har deltagit på utbildningen.
En skrivarkurs i Rally har körts med 8 st. deltagare.
René Fribergs grundmodul avslutades den 25 mars.
Utbildningar som pågår är:
o Rallylydnadsinstruktörsutbildning med Titti Benjaminsson, examinator är Britta
Althorn. Examinationen är den 21 oktober.
o Allmänlydnadsinstruktörsutbildning med Carola Berg, examinator är Marie
Lillerskog. Examinationen är den 2 september.
Kommande utbildningar: Tävlingsinstruktörsutbildning (Lydnad) med start i oktober.
Föreläsning om raskunskap med Helen Friberg från Hundstallet kommer att hållas i november.
Inbjudan kommer att skickas ut.
Eventuellt lärarmöte planeras för vecka 24 då lärarlistan ska uppdateras. Nya listan kommer att
skickas ut till webmaster och distriktsstyrelsen.
Ett önskemål från utbildningskommittén är att klubbarna ska bli bättre på att informera sina
medlemmar om SBK och att SBK är en frivilligorganisation. Man vill också att klubbarnans
instruktörer tar till sig SBK:s dressypolicy och ser filmen som kommit ut.
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c. Övriga
Inga övriga rapporter.
Fika 20 min, mötet ajounerades för fika kl.19.38.
Mötet återupptogs kl. 20.00
§7.

Val av revisor och revisorsuppleant
Inget förslag fanns från valberedningen. Mötet föreslog Britta Althorn till revisor, mötet
beslutade att välja Britta Althorn till revisor.

§8.

Kongresshandlingarna
Jan-Olof Säll, Arne Våring och Christer Lundberg representerar Skaraborgsdistriktet på
kongressen 20-21 maj. Skaraborgsdistriktet har 11 röster.
Jan-Olof gick igenom verksamhetsberättelsen och kongresshandlingarna och bad om
synpunkter.
Kongresshandlingarna
Mål och fokusområden:
Man har ändrat mål och fokusområden vilket gör det svårt att titta bakåt. Målbilden känns
tunnare och väcker mer frågor.
Frisk och sund organisation:
Formuleringen i texten ger en känsla av att SBK ska vara ett vinstdrivande företag och
arbeta kommersiellt snarare än idéellt. Vart har SBK tagit vägen?
Avelsansvar
Det är svårt att få de meriter man behöver för att få cert på utställning. Det står att målet är
att MH-beskrivna och mentaltestade hundar per ras ska öka och att SBK ska bistå
rasklubbarna i detta, men det hålls inte många MH: n eller MT:n.

Prov och Tävling
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Man vill öka attraktionskraften för prov och tävling och målet är att fler ska ges möjlighet
att engagera sig i regelrevideringsarbetet men det måste väl vara mer än endast
regelrevidering? Det pratas mycket om arenasporter och mötet vill lyfta diskussionen om
detta.
Budgeten
Nästan 4 miljoner kr mer i medlemsintäkter under 2017 jämfört med 2016. Många utskott
har bantats ner rejält utom utskottet för avel och hälsa som får nästan 1 miljon mer 2017
jämfört med 2016. Det är också en stor skillnad i resultatet om man jämför med 2016. Vart
går pengarna? Vad beror ökningarna på?
I kommentarer till Budget 2018 tar man upp strategiska satsningar, vad består de av? Man
tar även upp en ökning under SBK Tävling i kommentarerna och vad beror ökningen på?
Valberedningens förslag till kandidater till Förbundsstyrelsen
SBK Skaraborg bifaller valberedningens förslag.
Förbundsstyrelsens föslag 1: Förbundsavgift 2018-2020.
Förbundsstyrelsens förslag om förbundsavgifter för 2018 och preliminärt 2019, 2020 är
400kr. SBK Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 2: Nytt format på kongressprotokoll
Förslag att kongressen beslutar att övergå från fullständiga protokoll till
kombinationsprotokoll. SBK Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 3: Renodlad logotyp
Förslag att modernisera SBK:s logotyp och ta fram ett förslag på en renodlad logotyp.
SBK Skaraborg går emot detta förslag.
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Motion 1. Angående kongress vartannat år.
Mötet beslutade att bifalla FS förslag att motionen avslås.
Motion 2. Angående analys av lokalklubbarnas behov av förbundsstyrelsens stöd för
utveckling av verksamheten.
Mötet ansåg att FS besvarat motionen.
Motion 3. Angående införande av specialsök som tävlingsform inom SBK.
Mötet beslutade att bifalla FS förslag att FS får i uppdrag att arbeta vidare för att införa
specialsök som en ny tävlingsform inom SBK samt att se hur ett samarbete med Svenska
Nose Work klubben skulle kunna se ut.
§9.

Nationaldagsfirandet i Karlsborg
SBK Skaraborg kommer att delta på nationaldagsfirandet i Karlsborg den 6 juni.
Karlsborg BK kommer att ställa upp med ett informationstält och uppvisning av agility
och patrullhund. Hjo BK kommer att tillfrågas om de kan visa upp specialsök/Nose
Work, Skövde BK om de kan visa upp bruks och Mullsjö BK om de kan visa
skyddshund.
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§10.

Övriga frågor


Den 29 maj är det ordförandekonferens på Skövde BK. Då kommer man att gå
igenom resultatet från Kongressen och allmänt om distriktet. Kallelse kommer att
skickas ut.



Förslag från Mullsjö BK att ändra mötestiden till 18.30-21.00 istället för 19.0021.30. Styrelsen tar med sig förslaget inför nästa distriktsmöte.



Mullsjö BK påpekade att distriktskatalogen på hemsidan behöver uppdateras. En
ny uppdaterad katalog kommer att läggas ut så fort sekreteraren Johanna
Hannerfors har fått in klubbarnas uppgifter. Styrelsen uppmanade även
klubbarna att se över sina uppgifter i katalogen och maila Johanna om det är
något som ska ändras.



100 000 medlemmar: det var en träff för klubbarna i distriktet med representanter
från SBK centralt, vad hände efter träffen? Är projektet nedlagt? Det var en
väldigt bra träff som tyvärr inte ledde någonstans. Viktigt att klubbarna fortsätter
att arbeta med att både få nya medlemmar och behålla dem.

§11.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.20.

protokollet justeras,

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Jan-Olof Säll, ordförande

Johanna Hannerfors, sekreterare

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Britt Franzén, justerare

Britt-Marie Salomonsson, justerare
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