
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2019-10-17  Justeras 

   

 

Sida 1 av 4 

 

  

Datum: 2019-10-17 

Tid: Klockan 18.00 

Plats: Skövde Bk 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Johanna Hannerfors Torbjörn Käll 

    

    

 

Frånvarande: Ulla-Britt Norberg Gunilla Römmel Arne Våring 

    

    

 

Dagordning 

§65. Mötets öppnande 

 

§66. Godkännande av dagordning 

 

§67. Föregående mötets protokoll 

 

§68.             Beslut per Capsulam 

                     

  §69.             Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§70. 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 

 

 §71. Styrelsen  

 §72. Övriga frågor 

 §73. Nästa styrelsemöte 

 §74.             Mötets avslutande 
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§65.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.00.  

 

§66. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§67. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 190919 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§68.  Beslut per Capsulam 

         Skaraborg Distriktsstyrelse har fattat beslut via capsulam 191010                                 

         att skicka Carola Berg på lärarevent den 15 – 17 november. 

 

§69.   Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

 

§70.   Rapporter  

a) Ekonomi 

             Ordförande redogör ekonomin enligt (bilaga 2). 

 

b) Ansvarig Utbildningssektorn 

             Det har avslutats två instruktörsutbildningar en på Töreboda BK och   

             en på Falbygden BK. Distriktet har nu 13 st nya allmänlydnads- 

             instruktörer. 

 

             Kommittén har fått ställa in två utvecklingsdag, Rallylydnad,  

             Lydnads-Lydnadsdag för instruktörer och tävlingsekipage samt                       

             en föreläsningsdag för alla medlemmar med ämnen Bruks,  

             Rallylydnad, Nosework, Agility. 

 

             Närmast på gång är Coachingdag med Annelie Damberg där 20 st  

             anmälda och är därmed full. 

 

             Det som vi redan planerat för år 2020 är Åsa Ahlbom där inbjudan       

             redan gått ut. En klubb har varit duktiga och redan anmält 2 deltagare. 

 

             KUL-möte kommer hållas den 13 november på Skara BK där man  

             bland annat tittar på vilka behov som finns i klubbarna inför  

             verksamhetsplan och budget ska läggas för år 2020. 

 

 

c) Ansvarig Tävlingssektorn 

             Ingen rapport 

              

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

    Genomfört certprov med 4 godkända ekipage. En femte blev  

    hund sjuk och kommer göra sitt senare. Jan Åberg har föreläst  

    om Patrullhund på Hjo BK 



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2019-10-17  Justeras 

   

 

Sida 3 av 4 

 

  

             

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             Ingen rapport 

              

f) Ansvarig Rasutvecklingssektorn 

             Klubbarnas prov inom D-RUS börjar gå mot sitt slut för året och      

             endast ett fåtal tillfällen kvarstår. 

 

             De nya utförandeanvisningar som gäller från och med nyår innebär       

             ombyggnad av våra MH-banor. Ämnet kommer att diskuteras på årets   

             RAS/RUS-konferens 8-10 november. Därefter kommer ett möte att  

             hållas om hur och för att till exempel samordna materialinköp och  

             konstruktion. 

 

             På RAS/RUS konferensen 8-10 november kommer distriktet att   

             representeras av Christer Lundberg. Maria Laurén kommer också                        

             att delta, men representerar Utskottet för avel och hälsa och UG  

             hälsa och friskvård. 

 

             Under våren kommer en övningshelg att hållas för att hålla oss   

             uppdaterade och känna på det nya utförandet. 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

   Folder angående Skaraborg Distrikt och lokalklubbarna senast gjordes  

   via ett företag JS Sverige år 2017. Företaget har nu återkommit om  

   man önskar uppdatera foldern. Mer fokus på den digitala biten.  

   Det kostar inget då det budgeteras från företaget med reklam/   

   sponsorer. Frågan kommer man tas upp på ordförandekonferensen den  

   14 november. 

   Länken till förslaget skickas ut till samtliga ordförande ca en vecka  

   innan konferensen. 

 

  §71.    Styrelsen 

           Pelle varit till Kungälv i helgen där ett första försök till testprov  

           gjordes i Special- Sök.  

  

§72.    Övriga frågor  

           Inga övriga frågor. 

 

§73.   Nästa styrelsemöte  

• Styrelsemöte 28 november 18.30 på Falbygden BK   

• Ordförandekonferens är planerad till 14 november klockan 19.00 

på Skövde BK 

• Årsmöte planeras till 7 mars år 2020 på Viking Genetics Örnsro i 

Skara.  

 

§74.   Mötets avslutande 
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   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

   klockan 18.31. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


