
Minnesanteckningar styrelsemöte Skaraborgs distriktet 
 
 
Närvarande : Arne Våring ,Britta Althorn ,Jan-Olof Säll och Jan Åberg. 
 
 
 
 
Dagordning 2015-06-09 Plats:Skövde BK kl 19:00 
 
 
 
§1: Mötets öppnande, Jan-Olof öppnade mötet och vi konstaterade att vi inte var 
 beslutsmässiga. Av den anledningen förs endast minnesanteckningar samt att vi 
 startar direkt med punkten ”rapporter”. 
 
§2: Godkännande av dagordning 
 
§3: Föregående mötets protokoll 
 
§4: Rapporter 

-Ekonomi : Tomten och Hjo är de enda som inte betalt in medlemsavgifter. 
 Anmälningsavgifter till ungdomslägret har börjat komma in. 
Patrullhunds DM extra kostnader för arrangören på ca 4200:- för domararvoden och 

 tävlingsledararvoden. På nästa styrelsemöte skall av den anledningen diskuteras 
 utgifter för arrangör av Patrullhunds DM. 

Inget övrigt att rapportera från kassören. 
 
-Kommittéer  
Agility : Eftersom det inte finns varken en anmälan till tävlingskommitte´n eller en 

 ansvarig för agility kommitte´n kan DM i agility inte avhållas. 
Patrullhund: DM är genomfört av Falbygdens BHK med gott resultat. 
Inträdesprov till patrullhunds utbildning är genomfört . 
Distriktets patrullhundekipage har deltaget vid 2 skarpa eftersök på försvunnen 

 människa. 
Tävling: Möte i kväll som bl.a. gått igenom förslag till tävlingar under 2016. 
Många av distriktets klubbar vill inte arrangera DM i ”bruks” eller ”lydnad”. 
Ovanstående skall diskuteras på kommande möten. 
Licensgruppen: Inget att rapportera. 
Utbildningskommitten: Rallylydnad för instruktörer 4/7 kommer att gå back med 
Ca 1200 :-. 
Hundägarutbildningen har distriktskonferens 24-25/10 . 
Noterat : Hundägare ringer kansliet och undrar var man hittar SBK:s utbud och 

 klubbar !!! Av den anledningen måste kansli frågan utredas vidare. 
Lärarutbildning steg 2 skall rangordnas och rekommenderas , anmälan till distriktet 
senast 31 juli. 
Titti Benjaminsson startar en utbildning för blivande rallylydnads instruktörer 
22/8. 
 
Det är 25 st. anmälda till ungdomslägret, ev. milersättning tas ur medlen från 
Studiefrämjandet. 
 



Föreläsningen  Raskunskap för hundägare i distriktet hålls på förmiddagen. 
 
Övriga : Årsmöte 2016 i Mullsjö , Björkhaga kostnad 130:-/pers. 

 
§5: Skrivelser: Beslutsliggare - ser bra ut . 
                          Arbetsordning - till respektive kommitté för ev. uppdatering. 
 
§6: SBK Kongress(ordf konf reflektion): Förslag efter ordförandekonferensen 
 ”reflektion” av Elin K kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte. 
 
§7: Ungdomslägret : Se ovan . 
 
§8: Regelremiss Agility: Bordläggs. 
 
§8: Övriga frågor (distriktskatalogen): Tomten har inte lämnat in underlaget. 
 
§9: Nästa möte 29/6 kl. 19.00 Skövde BK 
 
§10: Mötets avslutande 

 
 


