Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
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§54. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.34.
§55. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
med tillägg ungdomslägret år 2020.
§56. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 190815 godkändes och lades till
handlingarna.
Mötet diskuterar ordningen runt protokoll.
Mötet beslutar att man ska följa SBK stadgar.
§ 11 Protokoll Protokoll ska föras vid distriktsmöte samt vid
distriktsstyrelsens sammanträden och överlämnas för justering
senast 14 dagar efter sammanträdet.
§57. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
Mötet diskuterar (bilaga 2.) som kommit för kännedom som därefter
läggs till handlingarna.
§58. Rapporter
a) Ekonomi
Ordförande redogör ekonomin enligt (bilaga 3).
b) Ansvarig Utbildningssektorn
- D-HUK möte hölls den 2 september innan lärarmötet.
Föreläsning i Raskunskap med Åsa Ahlbom är bokad den 18-19
April år 2020.
- Ett lärarmöte hölls den 2 september på Skövde BK där 3 lärare
närvarade. Mötet diskuterade bland annat framtida behov.
- Lärarevent kommer hållas i november SBK centralt.
-Vid lärarmötet diskuterades hur man ska få fler att utbilda sig till
lärare. Man beslutade att Marie Lillerskog lägger ut i distriktets nya
facebook grupp om hur det är att vara lärare.
- Det har blivit fel i inbjudan till heldagen för distriktets medlemmar
med föreläsning i grenarna Bruks, Rallylydnad, NoseWork,
Det står Falköping BK och ska stå Falbygden BK. Det kommer
korrigeras när påminnelse går ut.
(Mötet ajournera för fika klockan 19.33-19.40.)
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c) Ansvarig Tävlingssektorn
- Den 6 oktober arrangeras Lag DM - Bruks på Falbygden BK.
- Tävlingskommittén bör ha ett fysiskt möte för uppstrukturering.
- Förslag från Tävlingskommittén att man startar ett rallylydnadsutskott.
Mötet beslutar att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte.
- Kommittén önskar starta lydnadsdomarutbildning.
Det är 2 personer som har visat intresse för att gå utbildningen.
Man kanske eventuellt kan samköra med ett annat distrikt.
- Hjo BK har önskemål att arrangera en lydnadstävling men saknar
funktionärer. Styrelsen ser positivt på det då klubbarna måste samarbeta
i dagens läge.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Det kommer köras ett Certprov 5-6 oktober.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn
Sekreteraren kontaktar ansvarig gällande RAS/RUS konferensen.
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Skyddslicensgruppen har haft ett möte den 29 augusti där man
uppdaterat teorifrågorna för licensen. Styrelsen går igenom
teorifrågorna. Styrelsen tycker själva kunskapsprovet ser bra ut,
men fundering kvarstår på hur utbildningsplanen ser ut?
- SBK har sänt ut till tävlingskommittén och licensgrupper frågor
angående hur respektive med önskemål och synpunkter gällande
teorifrågor för teoriutbildning för skyddslicens.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ordförande har fått telefonsamtal från företag som tidigare
tagit fram folder för SBK Skaraborg.
Ordförande kontaktar JS Sverige och frågar om bland annat kostnader.
§59. Valberedningen
Trots att man kallat valberedningen till kvällens möte så kom ingen
eller meddelade förhinder som framgick i inbjudan.
Ordförande kontaktar samtliga berörda.
§60. Medlemsmöte
Mötet är den 17 oktober klockan 19.00 på Skövde BK
• Pelle informerar gällande pilotprojektet i special sök.
• Valberedning
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•
•
•
•

Kontaktuppgifter
Information stannar
Kalender
Ungdomslägret

§61. Styrelsen
➢ Pelle informerar gällande pilotprojektet i special sök där ca 20 st
deltog som ska ingå i den centrala gruppen.
➢ Tanken är att det ska bli ett prov och inte tävling initialt.
➢ Den 12 oktober ska Pelle till Kungälv för att test trycka blanketter.
➢ Tanken är det ska vara till för alla raser och även blandras.
➢ Allt är bara påbörjat och man spånat för att sedan testa sig fram
och hitta en struktur. Nästa möte januari år 2020. Det kommer inte
behövas så många funktionärer, en domare samt en provledare.
(Arne Våring lämnar mötet klockan 21.06)
Ordförande rapporterar från dialogmöte som hölls den 16 september.
SBK:s medlemsantal har under året en ökning på 3%.
Nästa dialogmöte är den 4 november.
Pelle Karlsson får i uppdrag att skriva svar på frågorna gällande SM
som kommit och skickar därefter in till SBK.
§62. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§63. Nästa styrelsemöte
• Nästa styrelsemöte är den torsdagen 17oktober klockan 18.00 på
Skövde BK.
• Ordförandekonferens är planerad till 14 november klockan 19.00
på Skövde BK
• Årsmöte planeras till 7 mars alternativt 14 mars år 2020 i Skara.
• Kommande styrelsemöte 28 november 18.30 på Falbygden BK
Sekreteraren får i uppdrag att kalla kommittéansvariga till detta
möte.
§64. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 21.25.
protokollet justeras,

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

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