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Datum: 2019-08-15 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden Bk 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Arne Våring Torbjörn Käll 

 Johanna 

Hannerfors 

  

 Inbjuden  

Christer Lundberg 

  

 

Frånvarande: Ulla-Britt Norberg Gunilla Römmel  

    

    

 

Dagordning 

§44. Mötets öppnande 

 

§45. Godkännande av dagordning 

 

§46. Föregående mötets protokoll 

 

  §47.             Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§48. Rapporter  

 

a) Ekonomi 

b) Ansvarig Utbildningssektorn 

c) Ansvarig Tävlingssektorn 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

 

 §49.             Ordförandekonferens 

 §50. Styrelsen  

 §51. Övriga frågor 

 §52. Nästa styrelsemöte 

 §53.             Mötets avslutande 
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§44.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.30.  

 

§45. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§46. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 190617 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

(Christer Lundberg anländer18.33.) 

 

§47.   Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

 - Inbjudan pilotutbildning till Pelle Karlsson 

 - Anteckningar Carinas telefonmöte med orange grupp SBK. 

 

§48.   Rapporter  

a) Ekonomi 

             Ordförande redogör ekonomin enligt (bilaga 2). 

 

b) Ansvarig Utbildningssektorn 

    Kommittén har önskemål om att ordna en helg år 2020 med  

    Åsa Ahlbom och raskunskap för instruktörer. Därav önskar  

    man använda lite extra pengar till en raskunskapshelg. 

    Åsa Ahlbom är väldigt uppbokad så man måste boka omgående  

    för att få henne år 2020. 

 

    Mötet beslutar att kommittén får anordna en raskunskapshelg 

    med Åsa Ahlbom föreläsare. 

 

    Ett lärarmöte är planerat till den 2 september på Skövde Bk. 

    Kommittén kommer hålla ett kommittémöte innan lärarmötet. 

    Den 25 augusti är dags för examination av Carolas instruktörs- 

    utbildning med Marie Lillerskog examinator istället för  

    Britta Althorn. 

 

(Torbjörn Käll anländer till mötet klockan 18.42) 

 

c) Ansvarig Tävlingssektorn 

             Rallylydnads DM kommer köras den 12 oktober. 

 

             Önskemål om att rallylydnadsansvarig står i samma som flik som styrelserna gör  

             från varje klubb i distriktskatalogen. Sekreteraren lägger till rallylydnads ansvariga  

             för respektive klubb. 

  

             Önskemål har inkommit om att ordna rallydag för aktiva. Då dessa dagar ordnas  

             av D-HUK så får tävlingskommittén framföra sina önskemål till D-HUK. 

             Arne tar med sig detta till tävlingskommittén. 
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             Det minskar avsevärt på brukstävlingar i klubbarna, vilket är tråkigt. 

             Underlag saknas inte då många anmäler till brukstävlingarna. 

             Det saknas funktionärer runt om i klubbarna bla tävlingsledare. 

              

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

    Utbildningen har pågått under sommaren, annars har det varit lugnt. 

             

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             Den 16 juni så har två deltagare gjort delprov 2.  

             Där en blev underkänd, men fick omprov och en klarade sig. 

 

             En deltagare gjorde slutprov den 3 augusti och klarade sig. 

 

             Det är sex deltagare kvar i kursen, varav två från Värmland BK,   

             Karlskoga BK och fyra från Hjo BK. 

 

             Nästa prov, planeras till oktober, samt att kursen i sin helhet bör vara  

             klar innan årsskiftet. 

 

             Det är ansökt om ny kurs till våren. 

 

             Räddningshundläger anordnades under tiden 18-21/7 i samarbete med     

             Småland Distriktets räddningshundskurs. Antal deltagare ett tjugotal,  

             inklusive anhöriga. 

 

             Ytterligare läger planeras till hösten. 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn 

             Det är en minskad verksamhet och funktionärer. Dålig tillväxt på  

             funktionärer. Klubbarna saknar folk att skicka på utbildningar 

             även om man skriker efter funktionärer. 

         

             På RAS och RUS konferens i höstas meddelandes att nästa år kommer  

             ombyggnad av banorna ske. 

 

             Det är Skövde Bk, Skara Bk, Götene Bk kör MH samt MT ca ett om  

             året. Det har ökat med brukshundar på MH testen. En tredjedel  

             kommer från andra distrikt. 

  

            Utbildning startas när tillräckligt med underlag finns för en utbildning. 

 

            Vi måste vara bättre på att fånga upp medlemmar ute på klubbarna  

            när dom visar intresse. 

 

            Frågan lyfts på ordförandekonferensen gällande tillväxt av  

            funktionärer bla. 

 

 

(Mötet ajournera för fika klockan 19.33-19.50 .) 
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g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             Skyddslicensgruppen har ett planerat möte den 29 augusti för att  

             titta på teorifrågorna för licensen. 

 

             Styrelsen önskar ta del av utbildningsmaterialet när det är klart.   

                       

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

    Facebook sidan är klar och kommer spridas av Johanna till respektive 

    lokalklubb. 

 

§49.   Ordförandekonferens 

          Mötet beslutar att ordförandekonferens kommer hållas den 14  

          november klockan 19.00. Inbjudan sänds ut så snart som möjligt. 

             

  §50.    Styrelsen 

           Det har inkommit ansökan om officiell utställning Mariestads Bk 

           Styrelsen godkänner att Mariestad ansöker om officiell utställning  

           år 2021. 

 

             Pelle Karlsson har fått inbjudan på pilotutbildning för domare och  

             provledade i special sök 14-15 september inför inofficiella       

             provtävlingar år 2020 - 2021. Styrelsen ser positivt på projektet  

             Pelle ska delta på. 

 

             Arne kontakter Elin Dufva gällande information om SBK ungdom. 

 

             Jan-Olof Säll har tackat ja at vara kontaktperson vid krishanterings  

             rådet Östra Skaraborg 

 

             Telefonkonferens 5 augusti se protokoll från Carina. 

             - Reflektioner 

• Olyckligt med att det var samma SM helg för flera olika SM. 

• Kan vara bra med ett intyg som licensansvarig skriver ut efter 

genomgången teoriutbildning. När sedan ekipaget flyttar så 

underlättar det för det nya distriktets handläggning. 

 

             - Diskussion rörande remiss gällande organisationskonferensupplägget  

               2020.  

 

             - Svar har sänts 190812 in på frågan från SBK gällande resa  

               miljövänligt mm till konferens. 

 

§51.    Övriga frågor  

           Ett problem att inte kommittéerna kollar med varandra så att 

           arrangemangen inte krockar.  

           

           Ett möte med alla sammankallande i kommittéerna kommer planeras   

           in framöver. 
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           Fråga uppkom till dom som besökt sina ansvarsklubbar vad man sagt   

           vid dessa tillfällen. 

 

§52.   Nästa styrelsemöte  

          Nästa styrelsemöte är den torsdagen 19 september klockan 18.30 på 

Falbygden Bk. 

 

§53.   Mötets avslutande 

   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

   klockan 20.58. 

 

  

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


