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Datum: 2021-03-04 

Tid: Klockan 12.00 

Plats: Via digitalt  

 

 

 

 

 

Dagordning 

§120: Mötets öppnande 

 

§121: Godkännande av dagordning 

 

§122: Föregående mötesprotokoll 

 

§123:             Beslut per Capsulam 

 

§124:             Inkommen och utgående post, Skrivelser  
 

§125:  Uppföljning  

 

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

            

§127:               Punkt för beslut 
a) Kontaktperson till rasklubbarna i distriktet 

b) . 
c) . 

 
 

§128: Övriga frågor       

➢ Digitalt Årsmöte 13 mars klockan 12.00 

 

§129: Nästa styrelsemöte  

                       

§130: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

(Digitalt) 

 Arne Våring Pelle Karlsson Torbjörn Käll 

 Johanna 

Hannerfors 

  

Inbjudna     

Frånvarande: Elisabeth Persson   
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§120. Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.36.  

 

§121. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§122. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från styrelsemöte 2021-02-13  

          godkändes och lades till handlingarna. 

 

§123. Beslut per Capsulam 

          Distriktsstyrelsen har fattat beslut via capsulam 2021-02-18 att man             

          bjuder in endast 1 delegat/klubb som röstar med samtliga röster  

          respektive lokalklubb innehar. 

 

§124. Inkommen och utgående post, Skrivelser 

 Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

              

§125.  Uppföljning 

           Start av zoom licens samt lägga upp tekniken inför årsmötet - Klart 

           Zoomlicens är införskaffad av kassören tidigare som ska lämnas över  

           till sekreteraren och webbmaster. 

 

           Sekreteraren får i uppdrag att svara gällande utbildning av   

           tävlingsledare och med cc till SBK då man inte känner till någon    

           inkommen intresseanmälan. - Klart 

 

  §126.  Rapporter 

a)    Ekonomi 

o Styrelsen saknar ekonomisk redovisning till dagens möte för  

                        årets ekonomi. 

o Mötet diskuterar utfall 2020 och budget 2021 som är 

sammanställda. 

o Fakturor är betalda 2021 som egentligen ska betalts år 2020. 

o All utgående och ingående pengar ska det i fortsättningen 

medfölja ett underlag till kassören för bokföring.    

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

Planerar KUL- möte samt lärarmöte under våren. 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

Man har tagit det lite lugnt med att boka domare pga pandemin.                       

Tillsvidare har man gått ut att det gäller framåt gällande restriktioner  

vid tävlingar och prov. 

 

Utbildning av tävlingsledare kräver tävlingskrav och det gäller även utbildning till 

lydnadsdomare. Flera har saknat krav som gäller för utbildning. Det är något som 

man bör ha bättre koll på. 
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Kommittén funderar på att ta fram 3 lydnadshundar och peppa upp domare som  

inte vågat döma 3:an. Man behöver utbilda fler skyddsfiguranter. Detta kommer 

man titta på under våren. 

 

Pelle informerar 

Test på Specialsökprov i helgen på en verkstad där det deltog 4st klass 2 och 3 st i 

klass 3. Man har lagt ut det på youtube.  

 

Specialsöket flyter på. 

 

Digitala förmöten startar på måndag 8 mars och då är det patrull och skydd är 

grenarna man börjar med. Pelle har stämt av med dom som håller på med skyddet 

inför mötet. 

 

Utskick gällande bruksprovsregler har gått ut till domare och lokalklubbar  

Det har endast inkommit återkoppling från 2 st. 

 

Mötet diskuterar osäkerheten när man ska kunna köra tävlingar i distriktet. 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

Det är stiltje på aktiviteter för tillfället. Letar lösning på att få till ett slutprov för 

ekipagen som väntar på slutprov. Man har fått godkänt att köra en avrostningshelg. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

Ingen rapport 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

Ingen rapport 

 

  §127.  Punkt för beslut 

a) Kontaktperson till rasklubbarna i distriktet 

 

Mötet beslutar att hänskjuter frågan tillkommande styrelsemöte. 

 

§128.  Övriga frågor 

➢ Digitalt Årsmöte 13 mars klockan 12.00 

➢ Information från valberedningen gällande nya förslag bland annat. 

➢ Johanna får i uppdrag att boka lokal till styrelsen inför årsmötet.  

➢ Torbjörn föreslår att man startar en styrelseförsäkring för framtiden. 
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§129.  Nästa styrelsemöte den 13 mars klockan 10.00. 

           

§130.  Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet  

    avslutat klockan 20.45. 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

 

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

Carina Swartling, Ordförande                               Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


