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Datum: 2021-01-09 

Tid: Klockan 12.00 

Plats: Via digitalt och Falbygden BK 

 

 

 

 

 

Dagordning 

§96: Mötets öppnande 

 

§97: Godkännande av dagordning 

 

§98: Föregående mötesprotokoll 

 

§99:               Beslut per Capsulam 

 

§100:             Inkommen och utgående post, Skrivelser  
 

§101:  Uppföljning  

 

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

 

§103:              Årsmöte 13 mars klockan 12.00 

            

§104:               Punkt för beslut 
a) Punkter som vi ska behandla på nästa Dialogmöte 21 januari 19.30 – 21.30 

➢ Motioner till SKK KF. 
➢ Möjligheten att inkomma med uppslag till förslag på motioner till KF 

senast den 22 januari lyfts till distrikt och rasklubbar på dialogmöten. 
Respektive dialoggruppsansvarig för upp detta på dialogmöten. 

➢ FS förslag till ekonomiskt stöd till klubbar som till följd av 
Coronarestriktioner hamnat i akut likviditetsbrist. Stödet ska avse 
täckning för kostnader för till exempel hyra och el. 

➢ FS konstaterar att lokalklubbarna ska ansöka om stöd hos distrikt eller 
överordnad rasklubb. Dessa bereder ansökan då de har kunskap om 
och närhet till lokalklubben. Distrikt och rasklubbar kan sedan i sin tur 
ansöka om bidrag från centrala medel. 

➢ FS beslutade att avsätta 500 000 kr under 2021 för stöd till klubbar 
med akut likviditetsbrist. Ansökan och beviljandet av medel ska ske 
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utifrån fastställda kriterier, vilka kommer att meddelas distrikt och 
rasklubbar.  Coronastöd till lokalkubb. 

➢ Årsmöten, Hur ska de genomföras och när? 
➢ Vi vill trycka på att man tar till sig den information som finns att tillgå 

på vår hemsida. 
 

b) DS Budgetförslag år 2021-2022 
c) DS verksamhetsplan år 2021-2022 
d) Ansökan om förtjänstetecken  
e) . 
f) . 

 

§105: Övriga frågor       

                

§106: Nästa styrelsemöte  

                       

§107: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

§96.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 11.58.  

 

§97. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§98. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2020-12-15 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§99.   Beslut per Capsulam 

          Inga beslut fattade via capsulam. 

 

§100. Inkommen och utgående post, Skrivelser 

 Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

            Inbjudan till årsmötet utsänt 31 december. 

 

§101.  Uppföljning 

           - Ordförande får i uppdrag att kontakta Vara-Grästorp för att            

            höra hur det går för styrelsen – Klart 

 

            Ordförande har kontaktat sekreterare för Vara-Grästorp. 

            Ordförande informerar från samtalet. Styrelsen anser att det är dags   

            att man håller ett möte tillsammans med 3 representanter från Vara- 

            Grästorps styrelse för att klara ut oklarheter.  

             

            Mötet beslutar att bjuda in Vara-Grästorps styrelse till  

            kommande möte. Ordförande får i uppdrag att bjuda in till ett möte. 
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           - Ordförande kontaktar kassören gällande dom frågor som          

           styrelsen har gällande ekonomin – Klart 

          - Ansökan om förtjänstetecken/medalj senast 15/1 - Klart 

 

  §102.  Rapporter 

a)    Ekonomi 

       Styrelsen saknar ekonomisk redovisning från kassören. 

       Ordförande går in på banken under mötet och informerar om  

       kontoställningarna för dagen. 

 

      Mötet diskuterar problemet med att man saknar fortfarande  

      redovisning på ekonomin. 

 

      Revisorerna har meddelat att man vill ha in verifikationspärmar  

      under veckan. 

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

Inget att rapportera 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

Pelle informerar 

Plockat ut ca 45 st till provledarutbildning i hela landet som ska ske digitalt under 

våren. 

En från Hjo och en från Karlsborg kommer delta övriga kommer från andra distrikt. 

Digital regelkonferens för bruks, lydnad samt rally ska anmälan vara inne senast 

31/1. Nedanstående datum för beslut inom respektive gren.  

Beslutande 28/3 Bruks 

Beslutande 17/4 Lydnad 

Beslutande 10/4 Rally 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

Anledning av att dom ställde in slutprov är pga covid – 19. Det har anordnats 

sammankomster med träningar. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

Ingen rapport 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

Försöker lära oss och bli bättre på digitala möten. 

 

  §103:     Årsmöte 13 mars klockan 12.00 
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Hur vi ska gå tillväga ställer frågan till SBK om planen vi har är okej. 

Mötet beslutar att det kommer bli digitalt årsmöte. 

  §104.  Punkt för beslut 

a) Punkter som vi ska behandla på nästa Dialogmöte 21 januari 19.30 – 

21.30 

➢ Motioner till SKK KF. – styrelsen har inget att tillägga 

➢ Möjligheten att inkomma med uppslag till förslag på motioner till 

KF senast den 22 januari lyfts till distrikt och rasklubbar på 

dialogmöten. Respektive dialoggruppsansvarig för upp detta på 

dialogmöten. - styrelsen har inget att tillägga 

➢ FS förslag till ekonomiskt stöd till klubbar som till följd av 

Coronarestriktioner hamnat i akut likviditetsbrist. Stödet ska avse 

täckning för kostnader för till exempel hyra och el. – Styrelsen 

anser att det är ett bra initiativ 

➢ FS konstaterar att lokalklubbarna ska ansöka om stöd hos distrikt 

eller överordnad rasklubb. Dessa bereder ansökan då de har 

kunskap om och närhet till lokalklubben. Distrikt och rasklubbar 

kan sedan i sin tur ansöka om bidrag från centrala medel. – 

Styrelsen anser att det är ett bra initiativ 

➢ FS beslutade att avsätta 500 000 kr under 2021 för stöd till 

klubbar med akut likviditetsbrist. Ansökan och beviljandet av 

medel ska ske utifrån fastställda kriterier, vilka kommer att 

meddelas distrikt och rasklubbar.  Coronastöd till lokalkubb. – 

Styrelsen anser att det är ett bra initiativ 

➢ Årsmöten, Hur ska de genomföras och när? Styrelsen anser det 

ska hållas digitalt och vanlig tid. 

➢ Vi vill trycka på att man tar till sig den information som finns att 

tillgå på vår hemsida. – Styrelsen tar till sig 

 

b) DS Budgetförslag år 2021-2022 

Mötet beslutar att godkänna förslaget på rambudget för år 2021-2022. 

 

c) DS verksamhetsplan år 2021-2022 

Mötet beslutar att godkänna planen nu med att kompletteringar kommer 

läggas till från kommittéer det saknas från. 

 

d) Ansökan om förtjänstetecken  

 Mötet beslutar att godkänna och skickar vidare till SBK 

 

§105.  Övriga frågor 

              Inga övriga frågor uppkom. 

 

§106.  Nästa styrelsemöte den 13 februari klockan 11.30. 

           

§107.  Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet  

    avslutat klockan 13.43. 
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protokollet justeras, 

 

 

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

Carina Swartling, Ordförande                               Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


