Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2020-03-26
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden BK
Närvarande:

Frånvarande:

Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg
Pelle Karlsson
Elisabeth Persson
Arne Våring

Johanna Hannerfors

Torbjörn Käll

Dagordning
§8:

Mötets öppnande

§9:

Godkännande av dagordning

§10:

Föregående mötesprotokoll

§11:

Beslut per Capsulam

§12:

Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)

§13:

Uppföljning

§14:

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

§15:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Punkt för beslut
Remiss regler DM rallylydnad
Kommitté sammansättningar
Dator till kassör
Bokföringsprogram Visma
Riktlinjer gällande kursverksamhet från distriktet
Inköp av flärpar till examinationerna

§16:

Övriga frågor

§17:

Nästa styrelsemöte

§18:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§8.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.30. Hälsar Elisabeth extra välkommen till styrelsen.
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§9.

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning

§10. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 200224, styrelsemöte 200307 samt
konstituerande mötet godkändes och lades till handlingarna.
§11. Beslut per Capsulam
Inga beslut har fattats via capsulam.
§12. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
- Inkommen ansökan om ny brukshundklubb.
§13. Uppföljning
Ordförande har inte fått skriftligt, men det är garanterad 60,000 kronor
i bidrag från SBK till räddningshunds SM:et.
Avsluta Gullspångs PG-konto – Klart
Styrelsemedlem fick i uppdrag att kontakta sammankallande i
tävlingskommittén gällande rallyskrivarutbildning – Klart
Styrelsemedlem fick i uppdrag att informera sammankallande i
tävlingskommittén att det är beslutat att man endast får skicka 1st
representant per gren till regelkonferensen till förutom bruksdelen där
man får skicka 2 st. – Klart
Styrelsemedlem fick i uppdrag att prata med tävlingskommitténs
kontaktperson för rallylydnad för att förklara vad som gäller enligt
SBK. – Klart

Till uppdragslistan
Styrelsen beslutar att man ska skicka ut till klubbarna vilka som är
sammankallande i dom olika kommittéerna samt lägga ut på hemsidan
och FB i gruppen.
Vid revidering av arbetsbeskrivningarna kommer tydliga
hänvisningar läggas in på vilka mandat sammankallande i
respektive kommitté har.
Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut till kommittéer att komma in
med justerade arbetsbeskrivning på befintliga som ligger på hemsidan.
Återkoppling till styrelsen ska ske senast 7 maj.
Sekreterare får i uppdrag att skicka frågan om man jobbar med
distriktlägret och i så fall vilka som ingår i arbetsgruppen och samtidigt
uppmärksammar dom på restriktioner som föreligger just nu.
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§14. Rapporter
a) Ekonomi
Kassören redogör läget gällande överlämnande från föregående
kassör. Datorn som följer kassören fungerar inte som den ska och
man behöver titta på andra alternativ. Kassören har önskemål om
bokföring via molnet som vilket skulle innebära att man inte behöver
köpa in en ny dator.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Hade möte söndag 22/3 där man beslutade ställa in
- Raskunskapshelgen med Åsa Ahlbom den 18-19april och flytta den
till 28-29 november. Man beslutade också att flytta fram KUL-mötet
till juni månad om inte restriktionerna förlängs. Man siktar på att köra
utvecklingsdagen med Annelie Damberg då man är utomhus och
maxantal på 6 ekipage.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Den16 april startar en tävlingssekreterarutbildning på Tomten BK
Den största delen av utbildningen körs på distans. Lärare Kajsa
Linnarsson och Arne Våring
SBK debiterar distriktet 400kr/deltagare.
- DM är inte inlagd ännu på prov och tävling.
- Lag -DM Bruks till hösten, Lag DM lydnad 29/5 på Billinge BK
Pelle Karlsson informerar gällande Specialsök
- Det är nu okej att anordna inofficiella prov för specialsök under år 2020 - 2021.
- Proven genomförs i första klassen där hunden får söka i max 15 minuter.
- Platsen/ området kan vara utomhus, inomhus, i stadsmiljö, likväl som i terräng
oavsett årstid och väder.
- Sökområdet ska först godkännas av domaren, provhund körs i området innan det
inofficiella provet börjar.
- Kostnad för start är 250 kr per ekipage. Anmälan görs direkt till arrangerande klubb.
- Kostnad för domaren är 500 kr + resekostnad enligt skatteverkets regler.
- Som det ser ut just nu så är provet öppet för alla raser inklusive blandraser, okänt i
dagsläget om man i framtiden kommer att inkludera blandraser.
- SKK är högsta beslutande organ i ärendet, beslut planeras till 2022.
- I Skaraborg Distrikt är Pelle Karlsson den enda behöriga domaren i dagsläget.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Det har startat en kurs i central regi som för tillfället står stilla.
Kommittémöte har planerats men är inställt pga Corona.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Det är CERT-provet på lördag 28/3 för Ewas sista kursdeltagare.
Dom är 3 st. Sen kommer det 3 st från Smålands kursen.
Det är 2 domare från Västra, som är även bruksdomare.
Nästa kurs kommer igång till hösten, nya direktiv från centrala.
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f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Klubbarna genomför än så länge MH enligt plan.
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ingen rapport
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ingen rapport
(Mötet ajourneras fika klockan19.39 – 19.46)
§15.

Punkt för beslut
a)
Remiss regler DM rallylydnad
Ingen återkoppling
b)

Kommitté sammansättningar
Räddning samt räddningshunds SM grupp
Conny Karlsson Hjo BK.
Johanna Andersson Hjo BK.
Mikael Flodén Hjo BK.
Mia Loberg Hjo BK.
Lyhn Harrysson Skövde BK
Oscar Bark Karlskoga BK, Värmland.
Linnéa Aspeli Karlskoga BK, Värmland.
Thomas Eriksson, Småland
Utbildning
Britta Althorn
Annika Johansson
Catharina Cederfjärd

c)

Dator till kassör
Då man kommer utöka bokföringsprogrammet till molnet så behövs inte dator.
Det finns istället behov av en skrivare.
Mötet beslutar att kassören får köpa in en skrivare istället.

d)

Bokföringsprogram Visma
Kostnad för bokföringsprogrammet är 99kr/mån när det pågående avtalet
löpt ut. Molntjänst som underlättar att jobba med och bokföringen ligger
säkrare på en molntjänst.
Mötet beslutar att ge kassören i uppdrag att utöka bokföringsprogrammet till
molntjänst.
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e)

Riktlinjer gällande kursverksamhet från distriktet
Fråga har uppkommit gällande hur man gör med kursverksamheten i distriktet
med tanke på Corona.
Styrelsen hänvisar till SBK/SKK restriktioner

f)

Inköp av flärpar till examinationerna
Mötet beslutar att köpa in både flärpar och bok till examinationerna i
framtiden.
Mötet beslutar att gamla instruktörer kommer få köpa om SBK tillåter det.
Mötet beslutar att köpa in till Instruktörsutbildningarna som avslutades under
2019

g)

Kondoleanser
Mötet diskuterar tidigare beslut gällande kondoleanser.
Mötet beslutar att höja till 500 kr vid kondoleanser.
Mötet beslutar att det även fortsättningsvis inte kräver styrelsebeslut
när man sänder kondoleanser.

§16. Övriga frågor
- Behöver ändras på blanketter som ligger på hemsidan där det står
föregående kassörs namn.
- Sekreterare får i uppdrag att sammanställa en kontaktlista för
klubbarna.
- Mötet diskuterar ansökan om att starta en ny brukshundklubb.
En ny ansökan bör sändas in till distriktet innan beslut fattas.
Arne får i uppdrag att informera om vikten att alla papper är i sin
ordning.
- Ordförande skriver på i verifikationer kassör pärmen vid
styrelsemöten så det inte blir så många i slutet av året att skriva under.
Frågor som uppkom.
➢ SBK Förtjänsttecken kan vara något att tänka på
➢ Hedersmedlemskap?
Ordförande har extra telefonmöte 1 april med SBK om vad som är
inställt i distriktet och vad man tycker om det hela.
På grund av Corona så är:
- Kongressen flyttad till oktober
- Domarkonferens är inställd.
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§17. Nästa styrelsemöte 23 april klockan 18.30.
§18. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 20.56.

protokollet justeras,

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

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