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Datum: 2020-01-11 

Tid: Klockan 12.00 

Plats: Falbygden BK 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Ulla-Britt Norberg Arne Våring 

 Gunilla Römmel Johanna Hannerfors Torbjörn Käll 

    

 

Frånvarande:    

    

    

 

Dagordning 

§87: Mötets öppnande 

 

§88: Godkännande av dagordning 

 

§89: Föregående mötesprotokoll 

 

§90:            Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§91. Rapporter  

 

a) Ekonomi 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

 

§92:              Årsmöte 7 mars 2020     

• Dagordning samt handlingar senast 200131 

• Förtäring 

• SM deltagare 

• Årsmötesordförande 

 

§93:               Punkt för beslut 

a) Remiss regler DM rallylydnad 

b) Ungdomsläger år 2020 

c) Ansökan ny brukshundklubb 

d) Träningsläger år 2020 
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§94: Övriga frågor 

 

§95: Nästa styrelsemöte  

 

§96: Mötets avslutande 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

§87.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 12.00.  

 

§88. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§89. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 191017 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§90.   Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

• Kopia på anmälan till disciplinärende från Vara Grästorp. 

• Utsänt för valberedningens räkning ett brev till lokalklubbarna. 

 

§91.   Rapporter  

a) Ekonomi 

             Kassören redogör ekonomin enligt (bilaga 2) 

             Pg konto 61663,28 

             Gullspångs 21265,87 

             Företagskonto258542 

         

             Gullspångs pengar flyttas till distriktets och kontot avslutas  

              av Ulla-Britt.  

 

             Mötet går igenom budgetförslaget. 

             Mötet beslutar att: 

• Justering av utbildningskommittén budgetförslag görs. 

• Rallylydnad ska ligga kvar under tävlingskommittén respektive 

utbildningskommittén.. 

• Flytta budget 2020 till 2021 och justering sker på TK förslag 

 

             Mötet beslutar att man endast skickar 1 rally, 1 lydnad, 2 bruks  

             får åka på regelkonferensen 2020.  

              

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

            - Inget att rapportera  

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

            - Inget att rapportera  
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d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

  - Haft intagningsprov och kommer få ha fler.  

    Det blev tyvärr inte så många godkända, endast 2 st godkända. 

    Det skulle behöva vara fler som jobbar med det. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             Ingen rapport 

              

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

           - Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

           - Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

             JS skickat ut till annonsörer i veckan som kommer.  

            

 §92.    Årsmöte 7 mars 2020     

• Dagordning samt handlingar senast 200131 

• Förtäring - hänskjuts till kommande möte.  

Kostnad är 150 kr/person  

Annelie tar in anmälan och Torbjörn beställer och hämtar. 

• SM deltagare – (Genuin hundtjänst – Presentkort) U-B beställer presentkorten. 

Carina skickar inbjudan till SM deltagarna (Senaste 21/2) 

• Årsmötesordförande – valberedning tillfrågas om dom bokar mötesordförande.  

• Avtackningar 

 

§93.    Punkt för beslut 

a. Remiss regler DM rallylydnad  

 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte då underlag 

saknas. 

 

b. Ungdomsläger år 2020 

 

Mötet beslutar att skicka ut förfrågan angående U-läger 2020. 

 

c. Ansökan ny brukshundklubb 

 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte.  

 

d. Träningsläger År 2020 

 

Mötet beslutar att träningslägret som planeras år 2020 kommer ligga direkt 

under styrelsen som en arbetsgrupp i istället. Lägret ska vara självförsörjande. 

Styrelsen utser arbetsgruppen. Arne tar med det till tävlingskommittén. 
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§94.    Övriga frågor  

           Se över arbetsbeskrivningarna för alla kommittéer.  

             Bordlägger frågan till kommande möte. Alla i styrelsen ser över  

             dom som finns på hemsidan innan mötet. 

 

           Kassören vill uppmärksamma att det behövs friska upp minnet på   

           lokalklubbarna att dom måste vara noga med att redovisa snabbt  

           efter möten mm. 

 

           Pelle informerar 

           Det tuggar på med specialsöket. Nästa del 2 av domarmöte är     

           Stockholm nästa helg.  

 

           UG bruks är helgen där på. Man kommer åka ut två och två på    

           domarkonferenser i landet under året. 

 

§95.   Nästa styrelsemöte  

• Styrelsemöte 24 februari klockan 18.30 på Falbygden BK 

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

i Skara.  

 

§96.   Mötets avslutande 

   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

   klockan 14.36. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


