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Datum: 2020-02-24 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden BK 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Ulla-Britt Norberg Arne Våring 

 Gunilla Römmel Torbjörn Käll  

    

 

Frånvarande: Johanna Hannerfors   

    

    

 

Dagordning 

§98: Mötets öppnande 

 

§99: Godkännande av dagordning 

 

§100: Föregående mötesprotokoll 

 

§101:             Beslut per Capsulam 

                           

§102:             Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§103: Rapporter (Ekonomi, HUS, Tävling, Fmh, Rh, RUS, Licens, Info/PR)  

 

§104:             Årsmöte 7 mars 2020     

 

§105:                  Punkt för beslut 

a) Remiss regler DM rallylydnad 

 

b) Ungdomsläger år 2020 

 

c) Ansökan ny brukshundklubb 

 

d) Vara-Grästorp  

 

e) Kongressen (anmälan) 

 

§106: Övriga frågor 

 

§107: Nästa styrelsemöte  

 

§108: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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§98.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.34.  

 

§99. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§100. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 200111 budget och styrelsemöte godkändes  

          och lades till handlingarna. 

 

§101. Beslut per Capsulam 

          Skaraborg Distriktsstyrelse har fattat beslut via capsulam 200209 att  

          Skaraborg Distrikt åtar sig uppdraget att stå bakom Räddningshunds  

          SM år 2020. (bilaga 1. Redogörelse från tjänstehundsansvarig räddning  

          Ewa Harrysson.)  

 

          Tillägg till beslut via capsulam. 

          Carina Swartling kontaktar SBK för komplettering gällande den  

          ekonomiska biten. (SM:et är planerat till den 21-23 augusti 2020.) 

 

§102.  Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

  Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

• Distriktsmedel 2020 (Tjänstehund) 

• Ansökan om samverkansutbildning – svar sänt av ordförande till 

tävlingskommittén/ Billinge BK 

• Inbjudan till föreningsutbildning Ekonomi i förening 4 april 2020 

 

§103.   Rapporter  

a) Ekonomi 

             Kassören redogör ekonomin enligt (bilaga 2) 

 

             Mötet beslutar att ge Ulla-Britt Norberg (kassör) i uppdrag att  

             avsluta Gullspångs PG-konto som finns på Nordea, kontonummer 

             11853035599.  

 

             Pengarna från Gullspångs konto är överförda till distriktets konto  

             och öronmärkta till ungdomsverksamhet enligt tidigare beslut. 

 

             Besked för Tjänstehunds distriktsmedel för 2020 har kommit. 

               

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

            - Kommittén har haft möte och planerat  

              utbildningar/tränings/utvecklingsdagar för 2020. 

            - Catharina Cederfjärd och Annelie Karlsson Karjalainen deltar på  

               SFR:s årsmöte den 27 februari i Skara. 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

     Information från Arne Våring 

            - Det är problem med domare för lydnadsdelen. 
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            - Den 3:e upplagan ute för att få ihop tävlingarna under året. 

            - Några har behörighet på lydnad men är inte trygga med att döma bla  

              3:an då man inte gjort det tidigare. Frågan jobbas vidare på. 

            - Det är SBK domarkonferens 4-5 april.  

            - Den 8 februari hade distriktet domarkonferens med lydnad på fm och bruks em. 

            

              Information från Pelle Karlsson 

            - Special SÖK kommer under våren med all säkerhet starta upp inofficiella tävlingar. 

              Några lokalklubbar har startat upp verksamhet som bla Lidköping BK och även  

              Hjo lite. 

            - Redovisning på pilotprojektet ska ske nästa år till SKK.  

            - Nästa domarträff i september. 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

               Information från Jan Åberg 

             - Man försöker få igång en kurs inom kort. 

             - Har varit på tjänstehundskonferensen i Stockholm. 

             - Under 2019 utbildades 120 till färdiga ekipage det finns ca 370 totalt  

                idag och det är i behov av fler. En mycket positiv konferens, det                  

                kändes som att man var på väg framåt. 

            

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             Se paragraf §101. 

              

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

           - Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

           - Pelle har varit på möte med UG bruks och där lyftes Skaraborg  

             distrikt skyddslicensgruppen fram positivt. 

               

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

             JS det finns ingen uppsägningstid. Vill man avsluta så  

             får man göra det. 

 

            (Mötet ajourneras fika klockan19.29 – 19.42) 

 §104.    Årsmöte 7 mars 2020     

             - Samling för styrelsen klockan 10.00 för förberedelser. 

             - Styrelsemöte klockan 11.00 och sekreteraren bjuder in revisorerna. 

             - Presentkort är beställda till SM deltagare och avgående. 

             - Ulla-Britt inhandlar blommor till avgående och mötesordförande samt valberedning. 

             - Carina gör inhandling som bla dricka, servetter, kaffe, Te, mjölk, socker, kaka. 

             - Annelie kopierar upp några handlingar (ca 25 ex.) till årsmötet. 
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           Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till mötessekreterare  

           för årsmötet. 

             

§105.    Punkt för beslut 

a. Remiss regler DM rallylydnad  

 

Mötet beslutar att det ska följa DM reglerna som i dom övriga grenarna Bruks, 

Lydnad mfl. därmed återremitteras remissen till tävlingskommittén. 

 

b. Ungdomsläger år 2020 

 

Mötet beslutar att man tar upp frågan vid årsmötet. 

 

c. Ansökan ny brukshundklubb 

 

Mötet beslutar att bordlägga frågan tills officiell ansökan inkommit.  

d. Vara Grästorp BK 

Arne Våring närvarade vid årsmötet och nu finns komplett 

Styrelse för år 2020. Positivt vid mötet och det kändes bra  

att lämna mötet. 

 

e. Kongressen (anmälan) 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till konstituerande mötet. 

 

§106.    Övriga frågor  

              Vid en rallyskrivarutbildning som kördes i januari har man  

              utlyst att distriktet stod bakom tillsammans med lokalklubb 

              utan distriktsstyrelsens vetskap. 

              Styrelsen har fått in en inbjudan från Billinge BK/ 

              tävlingskommittén i distriktet för godkännande. Där uppges   

              lokalklubb och distriktsstyrelse står bakom utbildningen.  

              Dom utbildningar som går via distriktet så ska den ekonomiska  

              delen gå via distriktet och inte till lokalklubb.   

              Arne Våring får i uppdrag att kontakta sammankallande i  

              tävlingskommittén. 

               

              Arne får i uppdrag att informera sammankallande i tävlings-   

              kommittén att det är beslutat att man endast får skicka 1st  

              representant per gren till regelkonferensen förutom bruksdelen där  

                man får skicka 2 st.  

 

              Styrelsen kommer begära in uppdaterade arbetsbeskrivning från  

              samtliga kommittéerna. 

 

§107.   Nästa styrelsemöte  

• Nästa styrelsemöte blir i samband med Årsmöte den 7 mars år 

2020 klockan 11.00 på Viking Genetics Örnsro i Skara.  

 

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

    klockan 20.55. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


