Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2019-06-17
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden Bk
Närvarande:

Frånvarande:

Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg
Ulla-Britt Norberg Gunilla Römmel
Arne Våring
Torbjörn Käll
Johanna Hannerfors

Pelle Karlsson

Dagordning
§33.

Mötets öppnande

§34.

Godkännande av dagordning

§35.

Föregående mötets protokoll

§36.

Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)

§37.

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

§38.

Valberedningen

§39.

Styrelsen

§40.

Kongress rapport

§41.

Övriga frågor

§42.

Nästa styrelsemöte När? kl 18.30 Falbygden Bk ?

§43.

Mötets avslutande
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§33. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.34.
§34. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
§35. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 190408 med justering att det heter IGP.
190516 godkändes med förtydligande att distriktet kollar med andra
distrikt om någon vill kvala till SM i patrullhund samt att Torbjörn har
deltagit på möte vid Götene Bk och presenterat sig i rollen som
kontaktperson, därefter lades protokollen till handlingarna.
§36. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
Länsstyrelsen genomför nu en kartläggning av frivilliga försvarsorganisationer i
Västra Götalands län för att kunna få en aktuell och samlad bild av respektive frivillig
försvarsorganisations resurser och förmåga att bidra som tillfällig resursförstärkning
vid en samhällsstörning i fredstid.
Carina och Jan har sänt svar på enkäten där man ställer frågor om vad vi kan bidra
med. (bilaga 2.)
§37. Rapporter
a) Ekonomi
Kassören redogör ekonomin enligt (bilaga 3).
Det har inkommit påminnelse om deklarationsbefrielse. Kassören har
lämnat in ny ansökan och är beviljad fram till 2022
Klubbarna måste redovisa utlägg snabbare så inte SFR bidrag inte kan
slutredovisning.
Tomten Bk har inte redovisat KUL- mötet som hölls den 3 april.
Viktigt att ta upp vid nästa medlemsmöte vad som gäller vid
fakturering från klubbar efter avslutat arrangemang.
b) Ansvarig Utbildningssektorn
Coachingdag planeras med Annelie Damberg den 27 oktober utöver
tidigare planering som varit uppe vid senaste styrelsemöte samt
medlemsmötet..
c) Ansvarig Tävlingssektorn
Utskottet har haft 2 stycken telefonmöten samt en domarkonferens 4 juni.
Klubbarna har skickat in önskemål om tävlingar 2020 samt domarna är uppmanade
att lämna in sina önskemål för att döma hösten 2019.
Måndag 25/ 6 ska man gå igenom tävlingar och domarfördelningen
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Kommittén äskar medel för att inhandla en projektor.
Mötet beslutar att avslå önskan då dom flesta klubbar har projektor
och skulle det inte finnas så kan man låna av SFR.
Kommitténs sammansättning för 2019
Anna Brinning Karlsson Sammankallande
Arne Våring
Bo Linnarsson
Tina Rosen Lindh
Thomas Fransson
Anders Wennerberg
Alf Carlsson repr. Lydnad
Kristin Wendel repr. Rallylydnad
Adjungerad i Regelrevideringen Mondioring är Björn Meijner
Mötet beslutar att godkänna sammankallandes val av kommitté
medlemmar.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Genomfört en utbildningsdag den 1 juni där alla som deltog var jätte
nöjda och hade önskemål om att man kör fler tillfällen. Drygt ett tiotal
ekipage deltog under dagen.
Mötet diskuterar annonsering av ungdomslägret.
Ulla-Britt får i uppdrag att kontakta Elin Duhva angående information
gällande ungdomslägret, så annonsen kommer ut till klubbarna.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Det pågår en utbildning.
f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn
Styrelsen har önskemål om att man ökar fokus på mentalbiten/RUS
Kan vi göra något? Hur får vi upp intresset igen?
Undersöka möjlighet att samarbeta med rasklubbar.
Ordförande får i uppdrag att kontakta kommittéansvarig.
(Mötet ajournera för fika klockan 19.58- 20.10.)
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Förslag som uppkom är att det bör ingå en person från respektive
skyddsgren, IGR, mondioring och svenskskyddet i distriktsgruppen.
Mötet beslutar att det inte finns behov med fler än dom 3 personer
som redan ingår i licensgruppen i dag.
Medlem som vill ha kontakt med licensgruppen hittar uppgifter på
distriktets hemsida.
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Distriktets regler gällande skyddsträning finns att läsa på hemsidan.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Dags för ett nytt informationsbrev.
Förslag uppkommer om att starta en Facebooksida för information.
Johanna Hannerfors får i uppdrag att starta en provsida som är enbart
en informationssida.
§38. Valberedningen
Valberedningen kommer bjudas in till kommande möte.
Representant bjuds in från Tomten Bk.
§39. Styrelsen
Ordförande konferensen fick ställas in då det blev för dålig
uppslutning. Konferensen flyttas till torsdag 12/9 klockan 18.30 –
21.30 på ev Skövde Bk.
Medlemsmöte 17/10 klockan 19.00 på Skövde Bk.
Samtliga frivillig organisationer representerade krishanteringsrådet
som verkar främst för och efter en kris, men ska också kunna
medverka under en kris. Krishanteringsrådet tar också upp frågor kring
återtagandet av förmåga till höjd beredskap och civilt försvar.
Ordförande föreslår att Jan-Olof Säll tillfrågas om han vill fortsätta
sitta med i krishanterings rådet Östra Skaraborg.
Mötet beslutar att ge ordförande uppdraget att tillfråga Jan-Olof.
Ordförande informerar från dialogtelefonmötet med förbundsstyrelsen
som hölls en 20 maj.
- Mötet diskuterade reflektioner från kongressen.
- Uppfödare MH diskuterades.
- Viktigt att prata om policyn på klubbarna.
- Nästa dialogmöte är den 5 augusti.
§40. Kongress rapport
Carina och Arne informerar från kongressen.
Det var lagom information från utskotten.
Man upplevde dålig ekonomisk redovisning i kongresshandlingarna.
Förslag är att det skickas ut innan mer överskådlig redovisning.
Kongressen kommer hållas en gång per år som tidigare.
Det var en lugn kongress.
§41. Övriga frågor
Torbjörn ställer fråga om hur det fungerat med privatträning på
klubbarna. Mötet föreslår att kontakta klubbar som kör privatträning
hur dom gör.
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Rallydag planeras i höst för alla som är intresserade. Dagen kommer
vara på Falbygden Bk.
Det börjar bli dåligt med Bruks Patrullhundar. Klubbarna behöver få
igång ekipage. Vi måste satsa på det.
§42. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 15 augusti klockan 18.30 på Falbygden Bk.
§43. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 21.49.

protokollet justeras,

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

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