Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2019-04-08
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden Bk
Närvarande:

Carina Swartling
Annelie Karlsson
Karjalainen

Inbjuden:

Mikael Wadström

Frånvarande:

Johanna Hannerfors

Pelle Karlsson
Arne Våring

Ulla-Britt
Norberg

Jan Åberg
Gunilla
Römmel

Torbjörn Käll

Dagordning
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Mötets öppnande

§18.

Godkännande av dagordning

§19.

Föregående mötets protokoll

§20.

Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)

§21.

Rapporter
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ekonomi
Ansvarig Utbildningssektorn
Ansvarig Tävlingssektorn
Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ansvarig Rasutvecklingssektorn
Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ansvarig Info/Pr och Webbmaster

§22.

Uppkomna frågor ang Skyddsträning

§23.

Styrelsen

§24.

Kongresshandlingar

§25.

Övriga frågor

§26.

Nästa styrelsemöte 2019-05-16 kl 18.30 Skövde

§27.

Mötets avslutande
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§17. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.32.
§18. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
§19. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 190318 godkändes och lades
till handlingarna.
§20. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
En uppsättning Kongresshandlingar har inkommit via post under vecka 11.
Brev från Styrelsen Nr 1-2019 sändes ut den 27 mars till lokalklubbarna.
§21. Rapporter
a) Ekonomi
Ordförande redogör ekonomin enligt bilaga 1.
b) Ansvarig Utbildningssektorn
o KUL möte hölls den 3 april på Tomten Bk där 10st klubbar
närvarande.
o Det som närmast är på gång är Bäst Var-Dag den 27 april på
Töreboda Bk där det just nu är 27st anmälda.
o Önskemål som uppkom vid KUL-mötet är att man skriver in i
inbjudan vid kurs/utbildning om hund kan vara med eller inte.
o Den 28 september kommer en utvecklingsdag för rallyinstruktörer
hållas på Billinge Bk med Marie Lillerskog som lärare.
o Den 19-20 oktober planeras en rapporthelg i första hand för
instruktörer med Barbro Lund som lärare. Max 7st hundar och
15st deltagare.
o Önskemål framkom vid KUL-mötet att man eventuellt köper in en
lärare för special-sök.
o Efter KUL- mötet så samlades representanter som kunde tänka sig
ingå i utbildningskommittén för information vad som förväntades
av dom som kommittémedlem.
Som kommittémedlemmar föreslås enligt följande.
Britta Althorn (läraransvarig), Annika Johansson
(rallylydnadsansvarig), Catarina Cederfjärd (SFR- ansvarig).
Mötet beslutar att godkänna utbildningsansvariges val av
kommittémedlemmar.
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c) Ansvarig Tävlingssektorn
o Mötet hänskjuter beslut gällande kommittémedlemmar till
kommande möte.
o Den 4 juni kommer möte hållas på Tomten Bk där man går igenom
regelrevideringen för bruksregler.
o Tävlingskommittén bör se över och uppdatera domar och
tävlingsledarlistan.
o Mötet diskuterar fråga från Götene Bk som uppkom vid KULmötet gällande regler, priser och startavgift vid DM- rally. Götene
Bk har planerat att köra DM:et den 22/9. DM ska förankras med
distriktsstyrelsen innan man arrangerar det. Styrelsen ser självklart
positivt på att Götene Bk vill arrangera DM:et.
Mötet beslutar att ge tävlingskommittén i uppdrag att se över
reglerna så dom följer övriga DM statuter.

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Mötet hänskjuter beslut gällande kommittéansvarig och kommittémedlemmar till kommande möte.
o
o
o
o

Första kommittémöte för i år är den 9 april.
Det pågår en kurs just nu.
En övning har arrangerats under helgen den 6 – 7april
Det kommer köras Långfredagsbus i Töreboda även i år.

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Inget nytt att rapportera
f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn
Inget nytt att rapportera
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
En Licens teoriutbildning har hållits den 20 mars där 9st deltog.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Det är positivt att det händer saker på hemsidan.
§22. Uppkomna frågor angående Skyddsträning
Mötet diskuterar uppkomna frågor gällande skyddsträning.
En fråga man diskuterar bland annat vem som kan vara skyddsansvarig, tidigare träningsansvarig i distriktet. Lokalklubbarna har
under en längre tid utsett skyddsansvariga själva.
Enligt SBK:s gäller följande:
I varje SBK-distrikt ska det finnas en distriktsgrupp.
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Distriktsgruppen ska bestå av minst två personer som har till uppdrag
att fortlöpande hålla sig uppdaterade om den utbildning av skyddshundar som bedrivs i distriktet.
Styrelsen i distriktet utser, i samråd med rasklubbarna inom distriktet,
medlemmarna i distriktsgruppen.
Distriktsgruppen utnämner personer inom distriktets område, vilka
anses besitta det kunnande och omdöme som erfordrar, till skyddsansvariga. Detta innebär att flera klubbar kan dela på en skyddsansvarig.
Mötet diskuterar även utbildningsmaterial som idag SBK centralt
tillhandahåller på nätet finns delar som behöver uppdateras.
Man bör uppmana SBK centralt att uppdatera materialet så snart
som möjligt.
I väntan på det så bör det utbildningsmaterial som idag används av
distriktets licensgrupp ses över så att det berör de skyddsgrenar som
deltagarna har för avsikt att tävla i. Alla som genomgår den teoretiska
delen av licensutbildningen ska känna sig lugna och trygga efter utbildningen.
Mötet är eniga om att man får jobba på att det blir fler skydd/träningsansvariga i distriktet.
o Förslag som uppkom är att regelverk för skyddsträning
sammanställs.
o Förslag som uppkom är att det bör ingå en person från respektive
skyddsgren, IGP, mondioring och svenskskyddet i distriktsgruppen
Mötet beslutar att hänskjuta förslagen som uppkommit till
kommande möte för vidare diskussion.
(Mikael Wadström lämnar mötet klockan 20.00.)
(Mötet ajournera för fika klockan 20.00- 20.09.)
§23. Styrelsen
o Jan kommer delta på Töreboda Bk:s styrelsemöte i maj.
o Pelle har mailat Mariestad Bk men inte fått svar ännu när ett besök
kan ske.
o Det finns SBK presentation på youtube som man kan använda sig
av vid besöket hos klubbarna man ansvarar för.
§24 Kongresshandlingar
o Mötet går igenom kongresshandlingarna
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Förbundsstyrelsens förslag:
➢ 1 Förbundsavgifter 2020-2022
Mötet beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
➢ 2 A Införande av sektioner i Svenska Brukshundklubbens
grundstadgar.
Mötet beslutar att bifalla förslaget.
➢ 2 B Stadgeändring i Svenska brukshundklubben gällande
kostnader i samband med kongressen.
Mötet beslutar att avslå förslaget.
➢ 2 C Stadgeändring i Svenska brukshundklubben gällande
valordning.
Mötet beslutar att bifalla förslaget.
Motioner:
➢ Motion 1 Hedersmedlemskap
Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed avslå förslaget.
➢ Motion 2 – 3 Kongress vartannat år.
Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed avslå förslaget.
➢ Motion 4 översyn av rasklubbarnas uppdrag/verksamhet
Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed ge bifall till
förslaget.
§25. Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
§26. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 16 maj klockan 18.30 på Skövde Bk.
§27. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 20.56.

protokollet justeras,

-----------------------------------------------------Carina Swartling, ordförande

-------------------------------------------------Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare
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