Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
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§108. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 12.22.
§109. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
§110. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemöte samt budgetmötes 2021-01-09
godkändes och lades till handlingarna.
§111. Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.
(Johanna Hannerfors lämnar mötet 12.30)
§112. Inkommen och utgående post, Skrivelser
Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post.
Sekreteraren får i uppdrag att svara gällande utbildning av tävlingsledare
och med cc till SBK då man inte känner till någon inkommen intresseanmälan.
§113. Uppföljning
- Ordförande får i uppdrag att kalla lokalklubb till ett möte den 13
februari på Falbygden BK. Där 3 st från varje styrelse närvarar.-Klart
- Ordförande kontaktar kassören gällande redovisning och kommande
Revision. -Klart
§114. Rapporter
a) Ekonomi
Det saknas underlag för vissa saker i bokföringen.
Man har då istället använt utdrag från konton.
Det är något styrelsen behöver lägga in rutiner för i
framtiden så att korrekta underlag lämnas in.
Styrelsen saknar ekonomisk redovisning till dagens möte för
årets ekonomi.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
Se bilaga 1.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
Man har tagit det lite lugnt med att boka domare pga pandemin.
Kommer skicka ut under helgen förfrågan om man kommer köra några tävlingar i
klubbarna.
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Pelle informerar angående specialsök mm
27 februari genomförs ett inofficiellt prov i Specialsök, klass 2, max 4 deltagare,
och klass 3, max 4 deltagare. Arrangör är Karlsborgs Bk.
Det har startat en central utbildning för blivande provledare i Specialsök.
Utbildningen genomförs i två delar, del 1 är digital utbildning och för att gå vidare
till den praktiska utbildningen måste man först vara godkänd i den digitala
utbildningen.
Pelle Karlsson är utsedd som handledare för 5 provledaraspiranter varav 2 är från
Skaraborgsdistriktet. Utbildningen beräknas pågå under hela 2021.
Söndagen den 14 februari genomfördes en digital domarkonferens i Specialsök,
flera digitala domarkonferenser planeras att genomföras under våren 2021.
Pelle Karlsson är utsedd att deltaga på SBK.s digitala centrala domarkonferens
gällande den kommande bruksregelrevideringen. Ett antal digitala förmöten är
också inplanerade under mars månad.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Det planeras en avrostningshelg och slutprov för kursen som inte kunnat göra det
ännu. Det är stiltje på aktiviteter för tillfället.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Ingen rapport
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ingen rapport
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ingen rapport
§115:

Rapport från organisationskonferensen
Positivt överraskad då det hela fungerade väldigt bra digitalt.
Man gick igenom två motioner som kommer behandlas på kongressen.
➢ Motion angående medlemskap. Utveckling av medlemsregistrering för att
underlätta för medlemsansvariga i klubbarna.
➢ Motion om ungdomsarbete inom SBK.
Det diskuterades gällande nya valordningen, vad man bör tänka på osv.
Klubbarna måste ansöka hos distriktet om man vill öppna nominering igen.
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Men SBK anser att distriktet ska vara restriktiva innan man godkänner det.
Det ska vara väldigt giltiga själ.
Mötet stödjer valberedningens förslag till förbundsstyrelsen
Samarbete måste bli bättre mellan distrikt och rasklubbar.
Konflikter diskuterades och vår roll och befogenhet.
Digitalt möte mellan distrikten tisdagen 13 april 19.00-21.00.
Man beslutade att två gånger per år ska distrikten hålla möte för
att förbättra samarbete.
Distrikten bör ha en kontaktperson till rasklubbarna inom sitt distrikt.
Kontaktperson till rasklubbarna inom distriktet kommer utses på kommande
styrelsemöte.
§116. Punkt för beslut
a) Zoom licens
Mötet beslutar att zoomlicens kommer införskaffas inför årsmötet och
för underlätta för kommittéerna att hålla möten under pandemin.
Ordförande och sekreterare får i uppdrag att i samarbete med Johanna
Hannerfors lägga upp och prova tekniken inför årsmötet.
§117. Övriga frågor
➢ Digitalt Årsmöte 13 mars klockan 12.00
Mötesordförande kommer vara Jan-Olof Säll
➢ Information gällande skrivelsen till SBK
En föreningscoach kommer ses ut från SBK som kommer stötta
och ge råd.
➢ Pelle, Arne och Carina informerar från möte med lokalklubb.

§118. Nästa styrelsemöte den 4 mars klockan 18.30 digitalt.
§119. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 13.49.

protokollet justeras,

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

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