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Närvarande klubbar 

Falbygdens, Tomten, Skövde, Mariestad, Töreboda, 

Götene, Karlsborg,Tidaholm, Lidköping, 

Ordförande hälsade alla välkomna.  

Planerade Punkter. 

 Kongressen 

 100-årsjubelium 2018. 

 Grupparbete . Tips /idéer om vad/hur ska 

distriktsstyrelsen göra för att få mer klubbar att gå på 

medlemsmöten , årsmöte etc. 

 Övrigt. 

Kongressen 

Vad menas med Strategisatsningar?  

IT utveckla, marknadsföring, loggan kansliet FS skall 

kunna bidra med pengar till klubbarnas kostnader. 

Målens utformning? 

Ja det är en form av företagstänk. Tanken är att SBK ska 

kunna konkurera mot privata aktörer. 

Avelsansvaret. 

Ansökan om officiell utställning ska ändras till 1 år 

istället för 2 år som det har varit tidigare. 



Förslag om ändrig av championat är under utarbetning 

som sedan ska sändas till SKK . Där det då blir godkänt 

eller avslaget. 

Frågan om satsningar på mera Arenasporter kontra 

Bruksgrenarna.  

SBK anser inte att brukset är av glömt , utan man värnar 

även för detta. 

Valen. 

Alla förslag godkändes förutom Anders Dahlstedt sitter 

kvar som ledamot i styrelsen istället för valberednings 

förslag Gunilla Andersson.  

Förslaget om höjd medlemsavgift godkändes. 

Förslag om ny Protokollsform godkändes. 

Nya loggan godkändes efter röstning 105 nej, 135 ja. 

Motion om kongress vartannat år  Avslogs . Inväntar vad 

som kommer att hända med SKK omorganisation . 

Motion stöd till klubbarna . Svar det görs redan. 

Motion införande av special söktävlingar. Kan inte göras 

förrän 2022, men 2018 skall en inofficiell tävling gå av 

stapel pga. 100 årsjubileum.  

Fredagskvällen. Grupparbeten. Ska vi ha kvar distrikten? 

Hur lite får en klubb vara? 

100 år 2018 

Ann-Marie Folkesson samordnare på SBK. 



2018 års kongress kommer samtliga ordförande i hela 

Sverige bli inbjudna till kongressen.  

SBK deltager i Happy Dog på Nyårsafton Clarions Hotell. 

My Dog 4-7 jan Göteborg. 13 jan Symposium i 

Stockholm. Jubileumsapporten.  Kongressen 23-26 maj. 

30 Maj Jubileumstal som skall sändas så alla kan delta på 

klubbarna med nån sort av festligheter kl 19.30- 20.00.  

SM i samtliga grenar i Blekinge län 23-26 aug. 

Sist men inte minst Stora Stockholm utställningen i dec. 

Tanken är att sedan ska även klubbar, distrikt göra egna 

arrangemang under 2018. 

Fika 20 min  

Grupparbete 

Tips och tankar kring hur gör vi för att få flera att komma 

på möten och andra arrangemang i distriktets regi. Vad 

kan vara orsaken till så få deltagare. 

Orsaker. 

Många ser eller förstår inte nyttan med distriktet. 

Tidpunkten 

För få aktiva föreningsintresserade i klubbarna . 

Låg prioritering. 

 

 



Förslag 

Besök de klubbar som inte deltager i mötena och 

presenterar distriktet och vad vi gör. 

Marknadsföra distriktet mer. ”Vad är nyttan ” 

Skapa nätverk  

Temabit ca 30 min , del av mötet. 

Distriktet bidrar ev. kostnadsmässigt för att skapa mer 

distriktskänsla. 

Lite festligheter . 

Bjuda in hundungdom. 

Övrigt 

Tävlingskommiten.  

Vid kallelser till domare via mail ska alltid det var svar 

tillbaka för att säkerställa att det har kommit fram. 

Påminnelse om att alla tävlingar inför 2018 måste vara 

inlämnade 31 maj .  

Utbildningskommiten  

Inbjudan till utbildning till instruktör för lydnadslydnad 

kommer ut i dagarna . 

Ordförande tackande de klubbar som har närvarat och 

önskade en bra sommar . 

Vid pennan  

Ulla-Britt Norberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


