Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2020-08-13
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden BK
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Annelie K Karjalainen Jan Åberg
Johanna Hannerfors
Arne Våring
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____________________________________________________________________________________________________________________

§41. Mötets öppnande
Vice Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.27.
§42. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
§43. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 2020-06-11 godkändes och lades till
Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2020-08-13

Justeras

Sida 1 av 4

Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
handlingarna.
§44. Beslut per Capsulam
Inga beslut har fattats via capsulam.
§45. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning)
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
- Det har inkommit skrivelse gällande rallylydnadsregler för DM.
Mötet beslutar att överlåta till tävlingskommittén att fatta beslut om reglerna.
§46. Uppföljning
- Påminnelse till kommittéansvariga om att arbetsbeskrivningen ska
justeras och skickas in senast 30/9 – Klart
- Skicka ut till klubbarna vilka som är sammankallande i dom olika
kommittéerna samt styrelsen. -Klart
- Mötet beslutar att man kommer ta 12,50 kr/medlem för 2020.
kassören får i uppdrag att meddela kassörerna i lokalklubbarna.-Klart
- Skicka ut fråga ang distriktskatalogen. -Klart
- Arne får i uppdrag att kontakta Mona Bratt och svarar på deras frågor
gällande DM rallylydnad -Klart
§47. Rapporter
a) Ekonomi
- I dagsläget på pg finns 76846,16 kr och på sparkontot 258542,32 kr.
Ekonomisk rapport skickas i efterhand av kassören via mail till
sekreteraren.
- Kassören har sänt ut fakturor på medlemsavgifterna till
Lokalklubbarna enligt beslut från föregående styrelsemöte.
-Via telefonsamtal med vice ordförande informerar kassören att
bokföringen är igång.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Mötet diskuterar planerade utbildningsdagar och är överens om att
man ska ligga lågt med utbildningar med tanke på covid-19.
- D-HUK får fundera på hur man ska gå tillväga istället för att köra
fysiska kulmöten med utbildningsansvariga samt lärare i distriktet.
Ansvarig meddelar att Britta Althorn valt att kliva av D-HUK och
som kontaktperson till lärarna.
Mötet beslutar att ställa in planerade utbildningsdagar och
flyttar dom till 2021. Man väntar med att ställa in planerade
raskunskapshelgen i november.
Ansvarig Tävlingskommittén
- Domare inför höstens tävlingar är klara.
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- Det saknas funktionärer till lydnadsklasserna.
Hur man ska lösa fler får man fundera på då intresset är svalt.
-Väldigt lite arrangerade tävlingar på klubbarna just nu.
Vad kan distriktet göra.? Ta med frågan till en ordförandekonferens.
- Man har skickat ut för önskade tävlingar 2021. Lokalklubbarna ska svara
senast 20 augusti
Pelle informerar gällande specailsök
Pelle informerar att han dömt 4 tävlingar var av 3 i distriktet samt en utanför
distriktet.
Det är stort intresse för specialsöktävlingarna och anmälningarna blir fullt på
en gång… väldigt positivt!
Central provledarutbildning på gång i oktober/november där det mesta kommer ske
digitalt. Det är 2st från distriktet anmälda.
c) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Allt ligger i träda till v35.
Man har varit ute på ett eftersök i Skövde. Annars är det lugnt.
d) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
e) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Börjar startas upp lite smått i mindre skala
f) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ingen rapport
g) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ingen rapport
§48.

Punkt för beslut
a) Distriktsmöte/ordförandekonferens ?
Mötet diskuterar distriktsmöte och ordförandekonferens i höst.
Mötet är överens om att ett distriktsmöte inte aktuellt att köra med tanke på
Covid-19.
Ordförandekonferens med maxantal 1 person från varje klubb ser man möjligt att
köra men där man är väldigt noga med att följa dom restriktioner som gäller.
Mötet beslutar att gå ut med brev där förklaring framförs angående inställt
distriktsmöte.
Mötet beslutar att man preliminärt bokar torsdagen den 8 oktober klockan 19.00
för en ordförandekonferens. Pelle skriver i ihop informationsbrevet i samråd med
Carina och sekreterare skickar sedan ut det till klubbarna.
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§49. Övriga frågor
Hur gör klubbarna med medlemsmöten?
På dom mindre klubbarna kan man köra, men viktigt att man tänker
på restriktionerna.
Fundering att om närliggande klubbarna kan samarbeta genom att anställa en
lönebidragtagare bla för gräsklippning. En fråga att ta med till ordförandekonferensen
§50. Nästa styrelsemöte 10/9 klockan 18.30 Falbygden BK.
§51. Mötets avslutande
Vice Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 19.18.

protokollet justeras,

-----------------------------------------------------Pelle Karlsson, Vice ordförande

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