Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2019-11-28
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden BK
Närvarande:

Frånvarande:

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

Johanna Hannerfors

Dagordning
§75.

Mötets öppnande

§76.

Godkännande av dagordning

§77.

Föregående mötets protokoll

§78.

Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)

§79.

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

Ekonomi
Ansvarig Utbildningskommittén
Ansvarig Tävlingskommittén
Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ansvarig Info/Pr och Webbmaster

§80.

Reflektioner ordförandekonferens

§81.

Årsmöte 7 mars 2020
•
•
•
•
•

§82.

Kallelse ut senast 191231
Dagordning samt handlingar senast 200131
Förtäring
SM deltagare
Årsmötesordförande

Punkt för beslut
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a) Remiss regler DM rallylydnad
b) Vara-Grästorp BK
c) Organisationskonferensen 24 – 26 januari
d)
§83.

Styrelsen

§84.

Övriga frågor

§85.

Nästa styrelsemöte

§86.

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§75. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.40.
§76. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§77. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 191017 godkändes och lades till
handlingarna.
§78. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
§79. Rapporter
a) Ekonomi
Kassören redogör ekonomin enligt (bilaga 2).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Kommittén har haft möte 18 november och lagt budget för
år 2020 – 2021.
- Kommittén önskar få skicka eventuella intresserade av
rallylydnadsinstruktörsutbildning till utbildningar som anordnas
i Smålands distriktet, då vi för närvarande har få lärare som håller
utbildningar i vårt distrikt. Styrelsen ser inget hinder till det så
kommittén tittar vidare på frågan.
- Utbildningskommittén önskar att distriktsstyrelsen motionerar till
SBK om att man gör en låsning av lärarhandledningarna/
utbildningsplanerna för instruktörsutbildningar precis som det
fungerar med tävlingsreglerna. Mötet beslutar att man ska gå vidare
med frågan till SBK.
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c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Kommittén kommer hålla budgetmöte måndag 2 december.
- Det är regelrevidering år 2021 och där arbetet påbörjas.
- Den 4-5april 2020 är det regelkonferens centralt där man får skicka 2 personer
från varje grupp (SBK betalar endast för 1 person/grupp)
Lydnad. rallylydnad, bruks blir 2500 kr/per person extra per grupp.
-Domar-tävlingskonferensen kommer bli på ett annat sätt än vanliga år.
-Domarutbildning måste igång i lydnad. Ingen vill utbilda sig till lydnadsdomare.
- Maria Ivarsson har gått in i tävling som stöd för Kristin Wendel som
rallylydnadansvarig i tävlingskommittén.
- Det är problem med lydnaden då funktionärer behövs för att verksamheten
ska fortsätta.
- Distriktslägret kommer återupptas år 2020 vilket är positivt.
För tillfället letar man plats för lägret.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- Kommittén har haft ett möte 21 november där 7 av 11 personer
närvarande.
- Det är några som klivit av från kommittén pga olika själ.
- Den 14 december kommer ett inträdesprov för år 2020 hållas.
Det är bekymmer då det saknas kontrollanter.
- Budget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse kommer in innan
15 december.
- Jan Åberg kommer fungera som kontaktperson till styrelsen från
kommittén.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Ansvarig har varit på RAS/RUS konferens 8 – 10 november i
Stockholm.
- Det kommer en ”Brush up” i mars för på dom nya momenten.
- MT 2017 börjar ta slut medtanke på låsningsperiod.
Det handlar om ta hand om resultat som kommit in på dömda hundar
för att fila på kanterna. År 2022 ska MT 2017 börja gälla.
- Budget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse kommer in innan
15 december.
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Den 15 oktober var det 15st som utförde teoretisk licensutbildning.
- Utbildning för träningsfiguranter planeras nästa år.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- JS Sverige har meddelats att distriktet är intresserade.
JS letar nu annonsörer för att broschyren inte ska kosta något.
Lyckas JS inte hitta annonsörer så kan man säga nej.
- Kalendern efterfrågas och den är på gång ut så snart webbmaster
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hinner med.
§80. Reflektioner ordförandekonferens
•
•
•
•

Ekonomi.
Samarbete över gränserna.
Minskade antal tävlande.
Ungdomslägret – förslag att man lägger på två ställen. Ex Karlsborg – Vara
Grästorp

§81. Årsmöte 7 mars 2020
•
•
•
•
•

Kallelse ut senast 191231
Dagordning samt handlingar senast 200131
Förtäring - hänskjuts till kommande möte.
SM deltagare – hänskjuts till kommande möte.
Årsmötesordförande – valberedning tillfrågas om dom bokar mötesordförande.
(Mötet ajourneras för fika 19.45 – 20.04)

§82. Punkt för beslut
a. Remiss regler DM rallylydnad
Mötet beslutar hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte
(Anna Brinning återkommer efter tävlingskommitténs möte den 2/12
om kommitténs beslut gällande remissen.)
b. Vara-Grästorp BK
- Arne redogör frågan.
Arne har deltagit vid ett extra insatt årsmöte.
Arne fortsätter finnas som stöd för klubben.
Vi avvaktar på vidare besked i ärendet.
(Anna lämnar klockan 20.35)
c. Organisationskonferensen 24 – 26 januari
Jobba med utbildningsfrågan gällande låsa lärarhandledning.
Mötet beslutar att skicka Carina Swartling
och Arne Våring på organisationskonferensen.
Reserv: Annelie Karlsson Karjalainen

§83. Styrelsen
Pelle Karlsson informerar
- Möte har hållits med utbildade special SÖK instruktörer i distriktet. Det var två
instruktörer och några extra
- Har hållit information om special SÖK på Falbygden BK.
- Kommer även hålla fördrag om special SÖK på Motala BK.
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- Har fått förfrågan från centrala (SBK) att ingå i en grupp där man går
igenom bla bruks bedömning UG Bruks - har tackat ja till uppdraget
En bra sport som alla raser kan jobba med och bra aktivitet.
- Ordförande påminner om reseräkningar
Budget och VP samt verksamhetsberättelser.
- Förbundsstyrelsen Helen Wallman ringt och påmint om att fylla i
enkäten som gått ut. Ordförande meddelar att vi är nöjda som det är.
Mötet beslutar att styrelsens frågar kommer fortsättningsvis falla
under övriga frågor.
§84. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§85. Nästa styrelsemöte
• Budget/Styrelsemöte 11 januari klockan 10.00 på Falbygden BK
• Styrelsemöte 17 februari klockan 18.30 på Falbygden BK
• Årsmöte planeras till 7 mars år 2020 på Viking Genetics Örnsro
i Skara.
§86. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 21.26.

protokollet justeras,

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

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