INBJUDAN TILL Ordförande Konferens
För Ordförande eller annan utsedd i styrelsen.
Plats: Skövde BK
Tid: 2019-06-16 kl 10.00

På programmet:
¤ "Aktuella frågor"
¤ Kongressen
¤ Hur gör klubbarna med
ersättningar till funktionärer
¤ Funktionärsutbildningar
¤ Övriga frågor
Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika….

Väl mött !
Distriktsstyrelsen

Minnesanteckningar ordförandekonferens 191114 Skövde Bk
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19.00.
Enligt stadgar skall ordförandekonferens arrangeras.
11 klubbar närvarande
Billinge BK, Falbygden Bk, Götene Bk, Hjo Bk, Lidköping Bk, Mariestad Bk, Skara Bk, Skövde Bk,
Tidaholm Bk, Töreboda Bk, Vara-Grästorp,
Från distriktsstyrelsen närvarade Carina Swartling, Jan Åberg, Annelie Karlsson Karjalainen
Arne Våring, Johanna Hannerfors, Torbjörn Käll
Ersättningar vid uppdrag på klubbarna.
•

Diskussioner med ersättningar vid uppdrag på klubbarna som bland annat instruktörer.

•

Catharina Rosénius Käll förklarar hur Tidaholm Bks bonussystem fungerar.
Där sätter man upp timmarna man utför uppdrag för klubben som sedan kan omvandlas
och användas till ex betalning för att gå kurs på klubben.

•

Mikael Wadström påminner om att tänka på att det inte går över 995kronor för att det inte ska bli
sociala avgifter mm.

•

Sara Hellberg förklarar att eget arbete inte kan dras dit under den gränsen.

•

Götene BK bjuder på en aktivitet som ex mat, bowling.. Våren för alla medlemmar som vill
och hösten dom som jobbat under året.

•

Lidköping BK samlar poäng för att delta på en träningshelg på Kyrkekvarn.

•

Gränserna är svåra att dra så det inte går över styr.

•

Töreboda dom får sina resor 15kr/mil men alla tar en kurs eller tävlingsstart/år.
Klubben betalar alltid när distriktet
Nu har dom nytt system 500 kr /kurs och man får inte ut i pengar, man sparar för att
vidareutveckla sig. Alla övriga funktionärer får för resa och bjuds på mat 1 gång/år

•
•

Även om många gamla känner att det är en ideell verksamhet och att man gör saker för klubben
och för varandra. Tyvärr så ser verkligheten helt annat ut idag.

•

Vad tänker SBK att klubbarna ska göra med just frågan om ersättningar, för att få medlemmar att
jobba.

•

Mötet diskuterar om kursavgifter SBK alt privata.

•

Förslag behövs hur vi belönar våra instruktörer och övriga som har uppdrag inom klubbarna.

Antalet tävlingar minskar
•

Varför minskar tävlingar??

•

Bidragande eventuella orsaker - Marker och brist på funktionärer.

•

Hur ser det ut med tävlingskultur i klubbarna? Många saknar funktionärer

•

Man känner som att det är finns en annan tävlingskultur med andra grenar.

•

Det finns 32 domare i Distriktet i bruks och lydnad.

•

Arne Våring ser på tävlingar han dömer att många kommer ut i start allt för tidigt och det är ibland
annat i startklass.

•

Kanske ska man vara försiktig att rekommendera kursdeltagare att åka ut och tävla.

•

Ett förslag som uppkom är att kanske får klubbarna gå ihop, så några klubbar satsar på
tävlingsekipage.

•

Förslag från ordförande Carina Swartling är att höra av sig till grannklubbar om man vill hjälpa till
eller ha vill arrangera tävling på klubben.

•

Förslag uppkommer med en sammanställd distriktslista på vad och vem som kan hjälpa till med
vad.

•

Det är stor brist på tävlingsledare i distriktet.

RUS (Christer Lundberg informerar)
• MH till för att följa upp våra raser vart dom är på väg och ett avelsverktyg för uppfödare.
• Man behöver ett MH för att gå vidare och tävla bruks.
• Just nu aktiva klubbar med MH tester är Götene BK, Skara BK, Skövde BK samt
Rottweilerklubben
•

En stor vädjan från RUS ansvarig är att utbilda fler funktionärer på klubbarna.

Ber att varje klubb ska fundera på att skicka intresserade på utbildning.
1 steget - mentalfigurant med eller utan avståndslek,
2 steget - krav mera mentalkunskap innan man går vidare på utbildning.
3 steget - testledare
4 steget - Mentalbeskrivare
•

Det går upp och ner om det är mer brukshundar än övriga raser som testas.

•

Det kommer en figurantutbildning eventuellt i juni år 2020 om underlag finns.
Det krävs minst 4 deltagare för att starta.

•

Alla utbildningsplaner finns på SBK hemsida att läsa.

•

Det kan skapa intresse när man kör MH och medlemmar åker och kikar vad det går ut på så
uppmuntra medlemmarna att göra studiebesök på MH:n.

•

Man har ”Prova på dag” i rottweilerklubben där man prova dra i snören och liknande för att
väcka intresset.

•

Förslag att man kör som en belöning och skickar dom gratis.

•

Vidareutveckla genom att köra mentaldagar.. Distriktet styrelsen tar på sig att rodda i det.

(Mötet ajournerar för fika 20.12- 20.39)
Ungdomslägret år 2020
• Karlsborg BK har haft det i några år och undrar om någon annan klubb är intresserad att
hålla i det. Götene BK och Karlsborg BK har arrangerat det så har man frågor och fundera på
det så kontakta dessa klubbar.
Ordförande Carina Swartling informerar om erbjudande som kommit från JS Sverige.
Den folder om Skaraborg Distrikt och lokalklubbarna som senast gjordes
via ett företag JS Sverige år 2017. Företaget har nu återkommit om
man önskar uppdatera foldern. Mer fokus på den digitala biten.
Det kostar inget då det budgeteras från företaget med reklam/sponsorer.
Om dom får sponsorer så får vi ett team som jobbar med foldern.
Det är sponsorerna betalar omkostnaderna.
Alla klubbar nämnda, trevligt att få med från olika grenar och klubbar.
Mötet enas om man ska tacka ja till erbjudandet.
Styrelsen tar med det till kommande stryrelsemöte.
Fråga från Töreboda BK
• Hur gör man i klubbarna när man utbildar instruktörer som dras till andra klubbar?
Ska man låta dom betala sin utbildning? Det är ändå billig utbildning men ändå tråkigt
när man rycker i varandras nyutbildade som skett nyligen.
• Vissa klubbar har avtal med dom man utbildar att man ska hålla ex.3 kurser
Det är inte juridiskt bindande men ändå ett sätt att stärka det moraliska.
•
•
•
•
•

Förslag att man ska vara med lite längre innan klubbarna skickar på utbildning.
Mötet diskutera att man kan dela instruktörer över gränserna.
En fundering som uppkommer är om våra moduler är för billiga??
Skövde BK betalar ut reseersättning till alla som åker i klubbens ärende.
D-HUK har tagit fram ett förslag som man kan använda när man ska utbilda
medlemmar till olika saker. För att få mer fakta om personerna vi väljer skicka på utbildning.

•

Marie Lillerskog trycker på att man kan använda avtalsinstruktörer.
Har inte klubbarna tillräckligt med instruktörer så minskar basen.
Genom att anlita avtalsinstruktörer så behåller man basen.

•

Mötet konstaterar att vi får fortsätta diskutera och fundera hur man i framtiden ska
belöna funktionärer och kanske försöka få till något som är mer gemensamt.
Fundering skattemässigt? klubben köper in tjänst och i Tidaholm köper privat plats.
Vad blir effekten på dessa sätt?? Vad ska man vara beredd på när man ingår dessa avtal.
Man bör vara observanta vad man köper.

Övriga frågor
•

Information från Vara-Grästorp
Verksamheten kommer fortsätta som tidigare.

•

Patrullhund utbildar på klubbarna. Götene BK, Lidköping BK har någon
Tidaholm BK och Tomten BK.
Hur ser informationen ut i klubbarna?? Viktigt att vi informerar om det.
Det finns i personer i distriktet som kan komma ut och hålla information om verksamheten.

•

Det har varit inofficiell patrullhundtävling tidigare i distriktet.

•

Valberedningen vädjar att man går hem och ser över om man har en kassör.
Erbjuda hjälp till kassören precis som när tidigare kassör.

Ordförande avslutar mötet med att påminna om årsmötet 7 mars Örnsro i Skara.
Det hr varit väldigt trevliga diskussioner.
Mötet avslutas klockan 21.25

Vid pennan
Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare SBK Skaraborg Distrikt

