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Datum: 2018-09-18 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden Bk 

 

Närvarande: Jan-Olof Säll Carina Swartling Arne Våring 

 Ulla-Britt Norberg Jan Åberg Pelle Karlsson 

 Gunilla Römmel Annelie K 

Karjalainen 

 

 

Frånvarande: Monalie Nilsson   

    

    

   

Dagordning 

 
§50: Mötets öppnande 

 

§51: Godkännande av dagordning 

 

§52: Föregående mötets protokoll 

 

§53: Rapporter 

 

§54: Sekreterare Annelie K Adjungerande eller Fyllnadsval 

  

§55: Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§56: Medlemsmöte  

 

§57: Årsmöte  

 

§58: Övriga frågor (Valberedning, ungdomsläger) 

 

§59: Styrelsen 

 

§60: Nästa styrelsemöte 2018-10-18 kl 18.30 Skövde BK 

 

§61: Mötets avslutande 
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§50.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan   

 18.32.  

 

§51. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes med tillägg av en punkt 

 officiell utställning Mariestad Bk år 2020. 

 

§52. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§53.  Rapporter 

a) Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom enligt bilaga 1. 

 

b) Kommittéer: 

• Utbildning 

Vid utvecklingsdagen för allmänlydnadsinstruktörer kom endast 

10 deltagare av 16 anmälda. Något man behöver titta på för 

framtiden hur man ska göra vid gratisarrangemang så att man 

inte anmäler och uteblir. 

D-HUK har bjudit in distriktsstyrelsen till kommande KUL 

möte då man känner att man hamnat i en återvändsgränd.  

Carina Swartling deltar från styrelsen. 

Fler lärare behövs. En fråga som bör lyftas på distriktsmötet. 

Mötet diskuterar lärares arvodering.  

D-HUK behöver en ny läraransvarig då Marie Lillerskog avgår i 

samband med årsmötet. 

 

 

• Patrullhund 

                       Några ekipage har deltagit på SM. 

                       Mikael Åberg placerade sig på 1 plats.  

                       Eva Lynghaug placerade sig på 10 plats. 

                       Peter Magnusson placerade sig på 27 plats. 

                       Stort grattis till ekipagen. 

 

                       Ungdomslägret i Karlsborg så deltog 19 ungdomar. 

                       Ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang med stor   

                       variation med åldrar från 9 år. 

 

                       Den 6 – 7 oktober är det certprov för internatkursen. 

                     

• Tävling 

                       Alla klubbar har skickat in ansökningarna för tävlingarna år   

                       2019. Tidaholm Bk har ställt in sin Apelltävling på grund av  

                       flytt av stugan. Det är något färre ansökta tävlingar mot tidigare  

                       år.  
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                       En påminnelse bör gå ut till klubbarna om att bokade domare  

                       gäller enligt listan. Kommittén kommer jobba vidare med   

                       frågan. 

 

• Licens 

 

• Räddningshund 

En kurs pågår just nu.  

Enligt information kassören fått så ska alla distrikt fått en 

projektor. Det är något man inte känner till så kassören får 

forska vidare i frågan. 

 

• PR/Info 

Ingen rapport. 

 

• RUS 

Ingen rapport. 

Christer Lundberg är godkänd mentalbeskrivare nu. 

 

c) Övriga 

 

§54. Sekreterare Annelie Karlsson Karjalainen adjungerande eller 

        fyllnadsval 

        Mötet diskuterar alternativen.  

 

        Mötet beslutar att göra tillägg i dagordningen till medlemsmötet den 

        181018 med ett förslag om att välja in Annelie Karlsson Karjalainen till 

        ett fyllnadsval på 1/½ år. 

   

 

§55. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§56. Medlemsmöte 

        Medlemsmötet kommer starta med föreläsning gällande mondioring. 

 

§57 Årsmöte 

       Platsen för årsmötet är bokat. Platsen är Örnsro i Skara den 9 mars2019. 

       Lokalen är kostnadsfri och vi får städa efter oss. 

       Kassören kollar upp matfrågan i Skara. 

 

(Mötet ajournerar mötet för fika klockan 19.25 – 19.40) 

 

§58. Övriga frågor (Valberedning, ungdomsläger)  

        Mariestad Bk har kontaktat ordförande gällande deras ansökan för 

        officiell utställning år 2020. Den ansökan skulle ha förmedlats vidare till 

        SBK. Ordförande kontaktar SBK för att lösa frågan. 

         

        Valberedningen kallas till medlemsmötet. 

 

        Det saknas fortfarande namn på Töreboda Bk:s representant. 



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2018-09-18  Justeras 

   

 

Sida 4 av 4 

 

  

        Ordförande kontaktar sammankallande i valberedningen. 

 

        Karlsborg är villiga att arrangera ungdomslägret år 2019 också. 

        Lite mer bruks spår, sök och rapport skulle man kunna lägga in. 

        Problemet är transportering av ungdomarna/barnen.  

        Fråga uppkom om försvarsmakten kan låna in buss. 

 

        Datorn som kassören har är 8 år gammal och skulle vilja köpa loss den. 

         

 

§59. Styrelsen 

        Inget att rapportera. 

 

§60. Nästa styrelsemöte:  

 Ev ett kort möte innan distriktsmötet på Skövde Bk 181018 om det finns 

        behov. 

 

§61. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 

20.05 

 

  

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


