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Datum: 2018-12-04 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden Bk 

 

Närvarande: Jan-Olof Säll Carina Swartling Arne Våring 

 Ulla-Britt Norberg Jan Åberg  

 GunillaRömmel Annelie K 

Karjalainen 

 

 

Frånvarande: Monalie Nilsson Pelle Karlsson  

    

    

   

Dagordning 

 
§62: Mötets öppnande 

 

§63: Godkännande av dagordning 

 

§64: Föregående mötets protokoll 

 

§65: Rapporter 

 

§66: Uppdelning av klubbar 

  

§67: Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§68: Ordförandekonferens Reflektioner 

 

§69: Årsmöte och kallelse  

 

§70: Övriga frågor (Valberedning) 

 

§71: Styrelsen blommor och representationer begravning. 

 

§72: Nästa styrelsemöte 2019-01-19 kl 10.00  

 

§73: Mötets avslutande 
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§62.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan   

 18.33.  

 

§63. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes med tillägg av en punkt 

 under rapport från FS telefonmöte. 

 

§64. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna med vissa   

 justeringar.  

 

§65.  Rapporter 

          Ordförande Jan-Olof Säll rapporterar från telefonmöte med 

          SBK förbundsstyrelse.  

 

          Punkter som diskuterades under telefonmötet: 

• Tog upp att det blir dyrare när man ändrar modulerna för   

                 utbildningarna. Ändringarna av modulerna har inte förankrats  

                 med distrikten. Såg trots allt positivt på nya utbildningsmodulerna. 

            

• Man anser det varit dålig information sedan kongressen. 

            

• Det finns mycket pengar i Hundungdom. Ev kolla där till 

ungdomslägret. 
 

• Mondiering kommer att bli en tävlingsgren. 
 

• Disciplinärende har ökat lavinartat och man har startat en 

projektgrupp ”tvist och konflikt” huvuddelen handlar om 

personangrepp. 

 

• Organisationskonferens kommer handla om: 
 

➢ Kommunikation 

➢ Moral och Etik 

➢ Marknadsföring (externt och internt) 

➢ Ungdom 

 

• Översyn resepolicyn. 

 

• Upp och hoppa projekt sund med hund. 

 

• Träning, tävling kopplat till tävling enkelt värma upp osv. 

 

• Ekonomin är god SBK centralt. 

 

• Arbetsmeriter regelrevidering. 
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• Medlemsantalet har ökat lite. 

 

• SKK erbjuder webb baserat föreningsteknik. 

 

• Satsar på att ha bättre samarbete med SKK. 

         

a) Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom enligt bilaga 1. 

 

b) Kommittéer: 

• Utbildning 

Har haft KUL möte där representanter från styrelsen 

närvarade.  

 

• Patrullhund 

Håller möte måndagen den 10 december 

 

• Tävling 

                             Inget att rapportera 

 

• Licens 

      Inget att rapportera 

 

• Räddningshund 

      Inget att rapportera 

 

• PR/Info 

Ingen rapport. 

 

• RUS 

Ingen rapport. 

 

c) Övriga 

 

§66. Uppdelning av klubbar     

     Styrelsen har beslutat att styrelsemedlemmarna skall fördela 

     lokalklubbarna och fungera som kontaktperson till respektive klubb. 

 

     Fördelning enligt nedan: 

• Jan Åberg-Töreboda Bk, Tibro Bk, Mariestad Bk 

• Carina Swartling – Tomten Bk, Mullsjö Bk, Habo Bk 

• Annelie Karlsson Karjalainen – Billinge Bk, Hjo Bk, Karlsborg Bk 

• Arne Våring – Skövde Bk, Skara Bk, Vara-Grästorp Bk 

 

        Ej fördelade klubbar: Götene Bk, Falbygden Bk, Lidköping Bk 

 

      Gemensamt material om organisationen kommer sammanställas som 

      används vid besök på klubbarnas medlemsmöten.   
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§67. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§68. Ordförandekonferensen Reflektioner 

        Styrelsen upplevde som att klubbarna i stort var nöjd med 

        distriktsstyrelsen 

        Ordförandekonferensen  i helhet kändes väldigt bra. 

 

 

§69 Årsmöte och kallelse 

- Kallelse till årsmöte skall sändas ut senast 181231 samt även anslås  

             på hemsidan. 

-   Dagordningen ska sändas ut till lokalklubbarna senast 31 dagar innan 

årsmötet  

-   Uppvaktning av SM deltagare sker i samband med årsmötet. 

 

(Mötet ajournerar mötet för fika klockan 19.50 – 20.09) 

 

§70. Övriga frågor (Valberedning)  

        Valberedningen måste kontaktas snarast gällande status. 

   

        Organisationskonferens 25- 27 januari, sista anmälan 15december. 

        Mötet beslutar att Arne Våring åker som representant för Skaraborg 

        Distriktet. 

 

        Mötet beslutar att Arne Våring får i uppdrag att ta in offerter på SBK 

        standar till begravningar. 

 

        Mötet beslutar att Ulla-Britt får köpa in kassörsdatorn för 

        marknadsvärdet. 

 

§71. Styrelsen blommor och representationer begravning. 

        Policy säger att det endast gäller förtroendevalda och 

        distriktsfunktionärer. 

 

§72. Nästa styrelsemöte:  

 Nästa styrelsemöte är i samband med budgetmötet 2019-01-19 kl 10.00 

       på Falbygden Bk. 

 

§73. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 

20.31. 

 

  

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


