Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Datum:

2018-05-16

Tid:

Klockan 19.00

Plats:
Skövde BK
Närvarande: 26 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.

Valberedning och årsmöte för distriktet

§8.

Kongresshandlingar

§9.

Nationaldagsfirandet i Karlsborg

§10.

Övriga frågor (Distriktets ändamål, webbsändning möte, hur ställer sig distriktet
till privata aktörer)

§11.

Mötets avslutande
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§1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Fredrik Molin och Jeanette
Lundström.

§3.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 26 röster av 55 möjliga, endast 7 av 16 klubbar
representerades.

§4.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse och inbjudan till mötet mailades ut till klubbarna den 16 april. Mötet
ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§6.

Rapporter
a. Ekonomi
Ekonomin gicks igenom och totalt på bank och pg finns 296 060, 50: -. Se
bilaga.
b. Kommittéer
Licens
Licenskommittén rapporterade att ny kommittéansvarig är Mickael
Wadström och att man har utökat kommittén med en person, Björn Meijer
som kommer att vara kontaktperson för mondioring.
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PR/Info
- PR/Info rapporterade att 100årsfirandet kommer att pågå under hela året.
- Det har även cirkulerat ett rykte om att Förbundsstyrelsen har tilldelat
distriktet pengar för tårtor för att kunna fira att SBK fyller 100 år den 30
maj. Detta stämmer inte utan varje lokalklubb är själva ansvariga för sitt
firande.
- Mötet undrade om det har löst sig med en ny webmaster. Svaret är ja, ny
webmaster är Malin Gustafsson och hennes kontaktuppgifter finns på
distriktets hemsida.
RUS
- En M1 (allmän mentalkunskap) är planerad till den 2 juni.
Anmälningstiden har blivit förlängd till den 27 maj.
- En utbildning för Mentaltestledare MH är planerad till den 15-17 juni.
Anmälningstiden har blivit förlängd till den 3 juni.
- En utbildning för Mentalfigurant MH är planerad till den 16-17 juli.
Anmälningstiden har blivit förlängd till den 3 juni.
Alla utbildningar sker i samarbete med Rottweilerklubben västra och äger
rum i Nossebro.
Styrelsen
Inget nytt att rapportera. Styrelsen för distriktet är fulltalig och håller
styrelsemöte 1 gång per månad.
Patrullhund
- DM hålls på lördag den 19 maj.
- Just nu hålls en internatkurs för ekipage som efter kursen kommer att
göra ett slutprov och bli certifierade. Den kommer att avslutas i augusti.
- Patrullhund har genomfört en prova på dag på Skövde BK. Totalt deltog
fem st.
Räddningshund
- Ny kommittéansvarig är Eva Harrysson
- Just nu pågår en kurs för nationell räddningshund med 8 st. deltagare.
Tävling
- Tävlingarna är nu igång efter en segdragen vinter.
- Tävlingarna för nästa år samt domarnas önskemål för hösten 2018 ska
skickas in till tävlingskommittén så snart som möjligt.
- Distriktet kommer att arrangera ett helgläger i bruksgrenen sök.
Anmälan till detta gick ut den 15 maj, men det finns fortfarande 4 platser
kvar av totalt 10 st.
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-

Ang. regelrevideringen tar tävlingskommittén gärna emot förslag från
klubbarna.
Mötet frågade om lag-DM i bruks blir av. Svaret från tävlingskommittén
är ja, lag-DM kommer att gå som vanligt.

Utbildning
Utbildningskommittén rapporterade vad man hade haft uppe på senaste
KUL-mötet den 19 april:
- Information från C-HUS:
o Ett nytt projekt ska starta som kallas ”Sund med hund”.
o Lärarevent kommer att vara varje år from nu.
o Utbildningskonferens kommer att vara vartannat år from nu pga.
ekonomin.
o Bruks minskar på klubbarna
o Jubileumsapport (fira 100 år) – för att delta anmäler man ett
arrangemang via SBKs hemsida. Anmälan ska in senast den 1
juni för att få gåvor skickade från SBK till arrangemanget.
- Information från D-HUK:
o Man har haft en utvecklingsdag för rallylydnadsinstruktörer.
o Man kommer att ha en utvecklingsdag för bruks/lydnad.
o Man kommer att ha en utvecklingsdag för
allmänlydnadsinstruktörer.
o I januari startar en ALI utbildning.
o Det finns ett behov av rallylydnadsinstruktörsutbildning.
Nästa KUL-möte är den 15 november på Billinge BK.
c. Övriga
GDPR
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, det är en
ny EU-förordning som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Alla
företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter
omfattas av GDPR och så även SBK, både på förbunds- och
distrikt/klubbnivå. Distriktsstyrelsen uppmanade alla klubbar att gå in och
läsa på och se vad som behöver göras. Bl.a. krävs samtycke om att man som
person finns med t.ex. i protokoll, distriktskatalogen m.m. Mycket
information finns på både SBKs och SKKs hemsidor.
Ekonomi
En fråga har kommit till distriktsstyrelsen om varför distriktet ”samlar
pengar på hög” istället för att använda dem. Det stämmer ej att distriktet
”samlar” på pengar. Anledningen till att det finns mycket pengar på kontona
är helt enkelt att mycket av de planerade aktiviteterna, utbildningarna etc.
ställs in.
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Fika 20 min, mötet ajournerades för fika kl. 19.55
Mötet återupptogs kl. 20.15

§7.

Valberedning och årsmöte för distriktet
Distriktsstyrelsen informerade om att styrelsen har tagit beslut om att styrelsen
hädanefter kommer att vara ansvarig för att arrangera årsmötet. Dock kommer
mötet fortfarande att ”rulla runt” i distriktet och inte vara på samma plats år efter
år.
När det gäller valberedningen har distriktet idag ett rullande schema bland
klubbarna. Frågan är om nuvarande system ska behållas eller om det ska bytas
ut mot något annat. Mötet diskuterade frågan och tog upp både för och
nackdelar med nuvarande system bl.a. att det är ett svårt uppdrag idag och att
det är viktigt att valberedningen försöker att börja sitt arbete så tidigt som
möjligt. Mötet tog beslut att behålla nuvarande system och att kalla
valberedningen till nästa distriktsmöte i höst.

§8.

Kongresshandlingar
Som representanter för Skaraborgsdistriktet åker Jan-Olof Säll och Arne
Våring. Mötet gick sedan igenom verksamhetsberättelsen samt
kongresshandlingarna.
-

-

Valberedningens förslag till kandidater till Förbundsstyrelsen: SBK
Skaraborg bifaller valberedningens förslag.
Förbundsstyrelsens förlag 1 - Förbundsavgift 2019-2020: SBK
Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 2a – Sektioner: SBK Skaraborg bifaller
förslaget. Dock är distriktsstyrelsen åsikt att om en lokalklubb får
problem ska den hamna under distriktet, inte under annan lokalklubb.
Förbundsstyrelsens förslag 2b – Definiering av uppdrag: SBK Skaraborg
bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 2c – Närvaro- och yttranderätt på möten:
SBK Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 3 – Valberednings-PM för av kongressen
vald valberedning: SBK Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 4 – Förberedande valberedningskommitté:
SBK Skaraborg bifaller förslaget.
Förbundsstyrelsens förslag 5 – Stadgeändring för kostnader i samband
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med kongress: SBK Skaraborg bifaller förslaget.
-

Motion 1. Ang. att underlätta klubbars medlemsadministration.
Mötet ansåg att FS besvarat motionen.
Motion 2. Ang. konkurrensfördel med effektiv kursadministration.
Mötet beslutade att bifalla FS förslag att motionen bifalles.

Motion 3. Ang. kongress vartannat år.
Mötet beslöt att bifalla FS förslag att motionen avslås.
Motion 4. Ang. träningslicens för SBK medlem distrikt och hela landet.
Mötet beslöt att bifalla FS förslag att motionen avslås.
Motion 5. Ang. koordinering av rapporttävlingar
Mötet beslöt att bifalla FS förslag att motionen avslås med tas med till
kommande regel- och domarkonferens.

§9.

Nationaldagsfirandet i Karlsborg
Distriktet är anmälda till nationaldagsfirandet i Karlsborg den 6 juni och
kommer ev. även att finnas med i programmet. Man kommer att hålla en
rasparad, anmälan till detta sker antingen via länk på Karlsborg BKs
Facebooksida eller via distriktets hemsida.

§10.

Övriga frågor (webbsändning möte, hur ställer sig distriktet till privata aktörer)
Webbsändning av möte
Habo BK har lämnat in ett förslag om att webbsända distriktsmötena eftersom
det är många av klubbarna som har långt att åka plus att distriktsmötena ofta är
på kvällstid under vardagkväll. Förslaget är bra och det är en god tanke, dock är
det i nuläget svårt att genomföra i praktiken.
Privata aktörer
Mail om distansutbildningar via privat aktör har gått ut till klubbarna och man
undrar hur SBK och distriktet ställer sig till privata aktörer som erbjuder
utbildningar. Är det något klubbarna verkligen ska skicka sina instruktörer till?
SBKs policy säger att alla våra instruktörer ska utbildas samt att utbildningar
ska ske i SBKs regi, vi ska ej skicka våra instruktörer på privata utbildningar.
Dock är det bra och viktigt att distriktet och klubbarna har en bra relation med
de privata aktörer som finns i närheten.
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Ordförandekonferens
Ordförandekonferensen kommer att vara i juni, kallelse kommer att skickas ut så
snart som möjligt. Under mötet kommer bl.a. kongressen att gås igenom. Om
klubbarna har något mer de vill ta upp kan de skicka sina frågor till sekreteraren.

§11.

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

Protokollet justeras,

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

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

Jan-Olof Säll, ordförande

Johanna Hannerfors, sekreterare

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

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

Fredrik Molin, justerare

Jeanette Lundström, justerare
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