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Datum: 2020-06-11 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden BK 

 

 

 

 

Dagordning 

§30: Mötets öppnande 

 

§31: Godkännande av dagordning 

 

§32: Föregående mötesprotokoll 

 

§33:              Beslut per Capsulam 

                           

§34:              Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§35: Uppföljning  

 

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

 

§37:              Punkt för beslut 

a) Medlemsavgifterna till distriktet under 2020. 

b) Distriktskatalogen 

c)  

 

 

§38: Övriga frågor 

 

§39: Nästa styrelsemöte  

 

§40: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

§30.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.28.  

 

§31. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Pelle Karlsson Elisabeth Persson Arne Våring 

 Torbjörn Käll Johanna Hannerfors  

Inbjudna  Berit Björk Thomas Lindberg  

Frånvarande:    
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§32. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2020-04-23 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§33.    -Revisorerna  

 

          -Fråga.. Av vilken anledning har inte bokföringen kommit igång.? 

           Kassören har inte kunnat föra över tidigare bokföring från föregående  

           kassör, kassörsdatorn saknar uppdateringar. 

           Kassören kommer få hjälp nästa vecka från Visma med överföring av   

           bokföringsprogrammet från fd kassören. 

  

          -Fråga gällande distriktskatalogen. 

           Diskussioner ang distriktskatalog ska vara eller inte. 

           Förslagsvis ev göra utskick för att fråga vad medlemmarna anser om  

           det finns behov då det är dålig respons för att uppdatera den och hålla  

           den levande. Styrelsen diskuterar funderar vidare på frågan. 

 

          -Mål på verksamheten…. Diskussioner om man följer SBKs  

           målbeskrivning som redogörs i verksamhetsberättelsen vid årsmötet. 

           Uppbyggnaden av målet för verksamheten är SBK:s. 

           Ska man i så fall börja påverka uppifrån? 

           Styrelsen funderar vidare på frågan. 

 

          -Mötet diskuterar vikten att behålla kvalité och att klubbarna väljer  

           med omsorg vilka man väljer utbilda exempelvis. 

 

          -Distriktet behöver marknadsföra bruks bla mer. 

 

§33.  Beslut per Capsulam 

         Inga beslut har fattats via capsulam. 

 

§34.  Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

           - Protokoll dialogmöte orange SBK telefonmöte för ordförande i distriktet. 

 

§35.  Uppföljning 

           - Påminnelse om att kommittéerna kommer in med justerade       

             arbetsbeskrivningar senast 30/9 då ingen skickat in senast 7 maj. 

 

          - 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 

 

          - Sekreteraren får i uppdrag att kontakta Camilla Hjort  

             gällande att tävlingskommitténs post går till fel person. - Klart 

 

          - Sekreteraren får i uppdrag att skicka in ansökan om ny lokalklubb med             

            inkomna bilagor till SBK via snigelpost. - Klart 
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          - Sekreteraren får i uppdrag att meddela styrelsens beslut att   

            utbildningsbehov finns till distriktets kontaktperson för SFR Catharina               

            Cederfjärd. - Klart 

 

§36.    Rapporter  

 

a) Ekonomi 

             -PG 58687,96 

             -Sparkonto 258542,32 

              Se info revisorpunkt gällande överföring av tidigare bokföring. 

               

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

            - Vårens KUL-möte ställdes in och skjuts har preliminärt skjutits fram  

              till augusti. 

            - Det blev för dåligt med anmälda till utvecklingsdagen för  

              tävlingsinstruktörer och tävlingsekipage den 10 maj för Annelie  

              Damberg. D-HUK har beslutat att skjuta fram utvecklingsdagen till  

              hösten i hopp om läget med covid – 19 har förändrats då. 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

  - försöker få kontakt med tävlingsansvariga i klubbarna för att se vilka      

     tävlingar i höst. 

  - Kommer gå ut om önskemål om nästa års tävlingar för att lägga  

    planering för 2021. 

  - Inga nya ansökningar inför hösten på tävlingar 

  - Inte så många aktiva på lydnaden. 

  - Svårt att få domare att utbilda sig. 

 

   Pelle informerar om Specialsöket. 

   Det börjar rulla på med inofficiella tävlingar. Var till bla Billinge Bk. 

   Några brukshundklubbar har planerat köra inofficiella tävlingar. 

 

            Provledare och instruktörsutbildning kommer ev börja planeras till  

            hösten beroende på covid-19,mer information kommer under hösten. 

 

            Gällande DM rallylydnad så är det ett distriktsarrangemang som läggs  

            ut på lokalklubb. Distriktet står för vandringspriset anmälningsavgift  

            går till arrangerande klubb som distriktet beslutat fått i uppdrag att  

            arrangera DM:et. Regler följer övriga DM i dom olika grenarna. 

.           Arne får i uppdrag att kontakta Mona Bratt och svarar på deras frågar. 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

             Ligger i träda tom v35. Man står till förfogande för skarpa eftersök  

             mm. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             SM inställt som övriga SM under år 2020. 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

             Ingen rapport 
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g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             Ingen rapport 

               

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

             Ingen rapport 

 

 §37.     Punkt för beslut 

a. Medlemsavgifterna till distriktet under 2020. 

I övriga distrikt värmland- dahl, västradistriktet, piccard/briard holländarförening 

klubben bla. 

• Förslagsvis ställa frågan till SBK central hur dom tänker. 

• Förslag att man avvaktar för att se vad som händer under hösten. 

• Förslag att man drar av 50% på avgifterna klubbarna ska betala för 

medlemmarna. 

 

Mötet beslutar att man kommer ta 12,50 kr/medlem för 2020. 

 

Elisabeth får i uppdrag att meddela kassörerna i lokalklubbarna. 

 

(Thomas Lindberg lämnar mötet 19.49) 

 

b. Distriktskatalogen 

Skicka ut fråga ang distriktskatalogen. Sekreterare får i uppdrag  

att sända ut förfrågan. 

 

§38.    Övriga frågor  

           Ordförande rapporterar från orange möte för ordförande. 

           - SBK vill att man påminner hålla sig till skatteverkets regler för  

           föreningar. 

             -Kongressen kommer ske digitalt i oktober. 

             -Ev kommer organisationskonferens hållas digitalt också.  

             -Nästa telefonmöte i augusti. 

 

             - Viktigt att klargöra skillnad på specialsök och nosework för  

             medlemmarna. 

 

             - Kassören har köpt en ny stämpel då den gamla fungerade dåligt. 

 

§39.    Nästa styrelsemöte 13/8 klockan 18.30 Falbygden BK. 

           

§40.    Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

    klockan 20.18. 
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protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


