Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2020-09-10
Tid: Klockan 18.30
Plats: Falbygden BK
Närvarande:

Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg
Arne Våring
Pelle Karlsson (via
telefon)

Inbjudna
Frånvarande:

Johanna Hannerfors

Elisabeth Persson Torbjörn Käll

Dagordning
§52:

Mötets öppnande

§53:

Godkännande av dagordning

§54:

Föregående mötesprotokoll

§55:

Beslut per Capsulam

§56:

Inkommen och utgående post, Skrivelser

§57:

Uppföljning

§58:

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

§59:

Genomgång av kongresshandlingar

§60:

Punkt för beslut
a) Arbetsmöte Distriktsstyrelsen gällande arbetsbeskrivningar SBK
Skaraborg Distrikt
b) Rasutveckling 28 – 29 november
c) Domarkonferens rallylydnad 31/10
d) Deltagare kongress 24-25 oktober/ 1 pers,
Reserv/ 1 pers (anmälan senast 14 september)
e) Biljetter som bokats för inställd konferens

§61:

Övriga frågor

§62:

Nästa styrelsemöte

§63:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________
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§52. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.39.
§53. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
§54. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 2020-08-13 godkändes och lades till
handlingarna.
§55. Beslut per Capsulam
Inga beslut har fattats via capsulam.
(Pelle Karlsson ansluter till mötet via telefon 18.42)
§56. Inkommen och utgående post, Skrivelser
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
- Inkommen skrivelse via post från Vara-Grästorp BK
- Sekreteraren har bekräftat via mail till Vara-Grästorps kassör att distriktsstyrelsen
mottagit skrivelsen.
Mötet diskuterar inkommen skrivelse från Vara-Grästorp.
Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka svar på skrivelsen enligt
det svar man enats om under diskussionen.
§57. Uppföljning
- Brev där förklaring framförs angående inställt distriktsmöte och lite
övrig information från styrelsen. – Klart
§58. Rapporter
a) Ekonomi
- PG 87338,16 , Sparkonto 258542,32
- Revisorer önskar få återkoppling om läget för bokföringen.
Om den är igång?
- Det är bokfört från till 24 februari – 6augusti
- Kassören har inte full redovisning pga dataproblem.
Kassören kommer jobba med bokföringen under kommande helg.
Mötet beslutar att ordförande kontaktar kassören för mer
information samt meddelar att det bör skickas ut redovisning till
styrelse samt revisorer efter helgen.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- D-HUK kommer att kalla lärarna för att se vad vi kommer kunna
erbjuda år 2021.
- Diskussioner ang raskunskapshelgen se vidare under
beslutspunkten.
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c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Svårt med lydnadsdomare i övrigt är hösten planerad och klar.
Vi måste få fram flera lydnadsdomare. Det är även dåligt med tävlingsledare i
hela distriktet. Tävlingssekreterare börjar också bli dåligt. Man jobbar på att få
igång utbildningar men behöver hjälp från klubbarna på lämpliga kandidater.
En förfrågan kommer skickas ut från tävlingskommittén.
Pelle Karlsson informerar gällande specialsök
Har dömt två tävlingar i distriktet sedan föregående möte.
Skall ut och döma fyra tävlingar under hösten som är bokade just nu.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Verksamheten har börjat starta upp lite smått.
Samtliga ekipage kommer göra funktionskontroll under
kommande helg.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Ingen rapport
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ingen rapport
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ingen rapport
§59.

Genomgång av kongresshandlingar
- Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut till samtliga klubbar så dom går igenom
kongresshandlingarna inför ordförandekonferensen där handlingarna kommer gås
igenom.
- Styrelsen beslutar bordlägga kongresshandlingarna till ett styrelsemöte
innan ordförandekonferensen. Viktigt att alla läser igenom dom innan mötet.
(Mötet ajournerar för fika 19.42 – 19.57)
(Pelle Karlsson ansluter till mötet via telefon 19.57)

§60.

Punkt för beslut
a) Arbetsmöte Distriktsstyrelsen gällande arbetsbeskrivningar SBK Skaraborg
Distrikt
Mötet beslutar att arbetsmötet hålls torsdag den 12 november klockan 18.30 på
Falbygden BK
b) Rasutveckling 28 – 29 november
Skövde BK har hört av sig och meddelat att man inte kan hålla
rasutvecklingshelgen där då man stängt ner pga Covid-19.

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2020-09-10

Justeras

Sida 3 av 4

Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Vilket man har full förståelse för. Förslag uppkommer från Jan Åberg att man kan
hyra en bygdegård. Förslagsvis Hönsa bygdegård i Tibro som kostar 1500:-för en
hel helg att hyra.
Mötet beslutar att D-HUK får boka Hönsa bygdegården i Tibro som kostar 1500
kr till raskunskapshelgen. Jan Åberg/Annelie Karlsson Karjalainen får i uppdrag att
boka lokalen.
c) Domarkonferens rallylydnad 31/10
Mötet beslutar att distriktet betalar resekostnaden för Mona Bratt och Kristin
Wendel.
d) Deltagare kongress 24-25 oktober/ 1 pers,
Reserv/ 1 pers (anmälan senast 14 september)
Mötet beslutar att sekreteraren anmäler Carina Swartling som ordinarie samt som
reserv Arne Våring.
e) Biljetter som bokats för inställd konferens
Frågan hänskjuts tills uppgifter med underlag inkommer på vad biljetterna
har kostat.
§61. Övriga frågor
Ordförandekonferens i Tidaholm den 8 oktober klockan 19.00.
- Genomgång av Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför årsoch fullmäktigemöten 2021 – ny valordning i normalstadgarna
- Telefonmöte med Orange dialoggrupp den 22/9 klockan 19.30. Pelle Karlsson deltar
istället för Carina Swartling.
- Sekreteraren har haft kontakt med sammankallande i valberedningen och eftersom det inte
kommer bli distriktsmöte så kommer valberedningen jobba på att fylla suppleantplatsen till
årsmötet 2021istället. Sekreteraren får i uppdrag att bjuda in valberedningens
sammankallande till kommande styrelsemöte.

§62. Nästa styrelsemöte 8/10 klockan 18.00 Tidaholm BK.
§63. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 20.46.

protokollet justeras,

-----------------------------------------------------Carina Swartling, Ordförande

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