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Datum: 2019-05-16 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Skövde BK 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Arne Våring 

 Johanna Hannerfors Gunilla Römmel Jan Åberg 

 Torbjörn Käll   

 

Frånvarande: Ulla-Britt Norberg Pelle Karlsson  

    

   

Dagordning 

§ 28.    Mötets öppnande 

§ 29.    Godkännande av dagordning  

§ 30.    Föregående mötesprotokoll  

§ 31.    Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer (.Lic.PR/Info.RUS.Styrelsen.Patrull.Hund.RäHund.Tävling.Utb) 

c. Övriga 

§ 32.   Mötets avslutning 
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§28. Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 18.31. 

 

§29. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§30. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll är inte justerat ännu. 

 

§31.  Rapporter 

a) Ekonomi 

      Ekonomin redogörs på medlemsmötet. 

   

b) Kommittéer: 

• Styrelsen 

Ordförande informerar om att kallelse till möte med 

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har inkommit. 

Mötet är torsdagen den 23maj klockan 08.30- 12.00. 

Tyvärr kan ingen från styrelsen närvara och ordförande får i 

uppdrag att meddela återbud. 

 

Ordförande informerar att man haft SBK dialogmöte den 29 

april, där tyvärr inte ordförande kunde delta. 

 

Jan Åberg informera om att han besökt ett styrelsemöte på 

Töreboda Bk 6 maj och informerade då om distriktets 

verksamhet, visade film om SBK samt informerade en stund 

om patrullhundverksamheten. Man var överens om att 

kommunikationen med distriktet kommer bli bättre med en 

kontaktperson. 

 

Torbjörn informerar att han har deltagit på möte vid Götene 

Bk och presenterat sig i rollen som kontaktperson. 

 

 

• Patrullhund 

Det är en internatkurs igång med 8 personer som kommer 

avslutas i september. Dm blev tyvärr tvungen att ställas in då 

man inte fick tillgång till platsen för förberedelse endast två 

dagar innan tävling. Man beslutade istället att hålla en 

träningsdag 1 juni på Skövde Bk då allt redan var bokat  

                            och klart. 

                             

Om någon som har hund för SM och som verkligen vill 

kvala dit så kan distriktet kolla med andra distrikt om någon 

vill kvala till SM i patrullhund. 

 

• Övriga kommittéer rapporterar under medlemsmötet 
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c) Övriga 

Inget nytt att rapportera.  

 

 

§32.  Nästa styrelsemöte:  

          Nästa styrelsemöte är den 17 juni klockan 18.30 på Falbygden Bk. 

 

§33.   Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat                  

kl. 18.57. 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                         Annelie K. Karjalainen, sekreterare 

 


