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Datum: 2020-04-23 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden BK 

 

 

 

 

Dagordning 

§19: Mötets öppnande 

 

§20: Godkännande av dagordning 

 

§21: Föregående mötesprotokoll 

 

§22:              Beslut per Capsulam 

                           

§23:              Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§24: Uppföljning  

 

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

 

§26:              Punkt för beslut 

a) Ansökan om lokalklubb 

b) Fråga från SBK- Ansvarig för Zoom konto 

c) Fråga från SFR - Behov av att lära distriktet om Zoom och dess 

användning. 

d) . 

e) . 

 

§27: Övriga frågor 

 

§28: Nästa styrelsemöte  

 

§29: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

§19.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.28.  

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Elisabeth Persson Arne Våring 

 Torbjörn Käll   

    

Frånvarande: Johanna Hannerfors   
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§20. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§21. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2020-03-26 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§22.  Beslut per Capsulam 

         Inga beslut har fattats via capsulam. 

 

§23.  Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

           - Inkommen ansökan om ny brukshundklubb.  

 

           - Sekreteraren får i uppdrag att kontakta Camilla Hjort  

             gällande att tävlingskommitténs post går till fel person. 

 

§24.  Uppföljning 

 

           Sekreteraren får i uppdrag att skicka förfrågan om man jobbar med  

           distriktlägret och i så fall vilka som ingår i arbetsgruppen och samtidigt  

           uppmärksammar dom på restriktioner som föreligger just nu. – Klart 

 

           Lägret senareläggs pga covid-19 restriktioner. Medlemmar tillfrågas till  

           arbetsgruppen för lägret. 

 

         Skicka ut till kommittéer att komma in med justerade arbetsbeskrivning     

         på befintliga som ligger på hemsidan. Återkoppling till styrelsen ska  

         ske senast 7 maj. - Klart      

 

         Utöka bokföringsprogrammet till molnet. - Klart       

         Inköp av skrivare till kassören. - Klart   

 

         Ansökan om att starta en ny brukshundklubb.  

         En ny ansökan bör sändas in till distriktet innan beslut fattas. 

         Styrelsemedlem får i uppdrag att informera om vikten att alla papper  

         är i sin ordning. - Klart   

 

§14.    Rapporter  

 

a) Ekonomi 

             - Kassören har inte fått behörighet till bankkontot ännu och kan  

               därmed inte göra några utbetalningar för närvarande. 

              

             - Bokföringsprogrammet är inte igång ännu då det inte fungerat  

               när man försöker föra över från tidigare kassörs bokföring.  

              

             - Blanketter på hemsidan med föregående kassörs namn är nu  

               uppdaterade och kommer läggas ut på hemsidan. 
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             - Ordförande har nu tillgång till Visma . 

             - På PG finns 72357,95 kronor. 

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

            - Kommittén har möte onsdag den 29 april.  

            - Dåligt med anmälda i dagsläget till utvecklingsdagen för  

              tävlingsinstruktörer och tävlingsekipage den 10 maj för Annelie  

              Damberg. 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

  - Ska gå ut om vilka tävlingar klubbarna vill ansöka om för år 2021. 

     Man kan ansöka om tävlingar i två omgångar. 

     Senast 15 mars ska ansökan vara inne hos SBK för första omgången. 

    

  -  Kommittén kommer gå ut med lista till domarna för att få klart vilka  

     domare som kan döma i höst, om det blir tävlingar och vad  

     restriktioner som kommer efter 29/4. 

 

   - Pelle kan bidra med sin hjälp tilltävlingskommittén. 

 

   - Den planerad tävlingssekreterarutbildning som skulle startat den 16  

     april på Tomten BK blev inställd pga covid-19. 

 

     Pelle Karlsson informerar gällande Specialsök 

   - Man håller på att sammanställa domarlista på domare för specialsök  

     som kommer finnas på SBK:s hemsida. 

 

   - Det jobbas på att ta fram en ny instruktörsutbildning som eventuellt  

     kan starta i höst.  

 

   - Det finns några intresserade i Skaraborg som kan tänka sig utbilda sig  

     till domare. 

 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

             Man är förberedda på att ge stöttning till samhället om det  

             skulle behövas. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             Samtliga prov och andra utbildningar som KU Domare, RHFU  

             (Räddningshunds Förarutbildning) är inställt tillsvidare. 

 

            Räddningshunds SM:et så fortskrider planeringen. 

            FS ordf Piia Nora har kontaktat Ewa Harrysson och ville försäkra sig  

            och styrelsen om att man fortsatt tänker att tävlingen ska genomförs,  

            men också att tävlingen om så behövs skjuts fram med tanke på  

            covid-19. 

              

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

             Samtliga klubbar i distriktet har valt att ställa in sina Mentalprov så   
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             länge SKKs och SBKs restriktioner set ut som de gör. 

             Detsamma gäller figurantutbildningar. 

 

             SKK CS sammanträder 29 april och strax därefter väntas besked om       

             hävande eller förlängning. När besked kommit tar klubbarna nya  

             beslut. 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             Verksamheten går lite på halvfart just nu med tanke på covid 19.   

             Skyddslicensteori är uppskjuten tillsvidare och lika så den planerade   

             träningsfigurant utbildningen. Beroende på hur man släpper på  

              restriktioner så kör man eventuellt en i höst. 

              Licensansökningar kommer in och det skrivs ut. 

               

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

             Ordförande har inte hört något om broschyren från JS ännu. 

 

 

 §15.     Punkt för beslut 

a. Ansökan om lokalklubb 

Mötet går igenom ansökan som inkommit om att få bilda en brukshundklubb i 

distriktet. Klubbens tänka namn är Brännebacka Brukshundklubb. 

 

Mötet beslutar att rekommendera SBK att bevilja ansökan om en ny lokalklubb i 

Skaraborg distrikt. Sekreteraren får i uppdrag att skicka in ansökan med inkomna 

bilagor till SBK via snigelpost. 

 

b. Fråga från SBK- Ansvarig för Zoom konto 

Mötet diskuterar frågan. 

 

Mötet beslutar att Skaraborg Distrikts kontaktperson och ansvarig för vårt 

zoomkonto blir Elisabeth Persson. Sekreteraren får i uppdrag att meddela SBK 

styrelsens beslut. 

 

c. Fråga från SFR - Behov av att lära distriktet om Zoom och dess användning. 

Behov finns av utbildning gällande Zoom. 

 

Mötet beslutar att utbildning behövs.  

Sekreteraren får i uppdrag att meddela styrelsens beslut att utbildningsbehov  

finns till distriktets kontaktperson för SFR Catharina Cederfjärd. 

 

d. Kommitté sammansättning 

                   Skyddslicensgruppen 

                   Ulla Britt Norberg 

                   Björn Meiner 

 

 

§16.    Övriga frågor  

           Styrelsen blev kontaktade av revisorer inför dagens styrelsemöte 
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           gällande kallelse och dagordning. Kallelse har sänts ut den 11 mars 

           där samtliga alla bokade mötesdatum bifogades. 

 

          Torbjörn Käll informerar att man fått ställa in det mesta i Mariestad  

och att man förlorat marker omkring klubben som ställt till problem. 

            

          Ordförande har deltagit på ett dialogmöte med SBK 1 april. 

          Mötet handlade om att man ville höra läget om covid 19 vad vi gjorde 

eller inte gjorde. Det mesta är inställt på grund av gällande 

restriktionerna. 

 

          En fråga som ställdes var varför protokoll från utskott och förklaring  

          är att det tar en tid innan man kan skicka ut dom eftersom FS ska 

          gå igenom utskottens protokoll innan dom blir publika. 

 

§17.    Nästa styrelsemöte 11 juni klockan 18.30 Falbygden BK. 

           

§18.    Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

    klockan 19.42. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


