Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-03-25
Tid: Klockan 18.30
Plats: Tidaholm BK samt digitalt
Närvarande:

Pelle Karlsson
Annelie K Karjalainen Arne Våring
Carina Swartling Stina Thorstensson
David Holst
(digitalt)
(digitalt)

Frånvarande:

Torbjörn Käll

Jan Åberg

Dagordning
§9:

Mötets öppnande

§10:

Godkännande av dagordning

§11:

Föregående mötesprotokoll

§12:

Beslut per Capsulam
(Inga beslut fattade per capsulam)

§13:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§14:

Uppföljning (se bilaga)

§15:

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

§16:

Punkt för beslut
a) Kontaktperson till rasklubbarna i distriktet
b) Fördelning lokalklubbar
Tidigare fördelning
•
Jan Åberg-Töreboda Bk, Tibro Bk,
•
Carina Swartling – Tomten Bk, Mullsjö Bk,
•
Annelie Karlsson Karjalainen – Billinge Bk, Hjo Bk,
•
Arne Våring – Skövde Bk, Vara-Grästorp Bk
•
Pelle Karlsson - Mariestad Bk, Skara Bk
•
Torbjörn Käll- Götene Bk
•
Saknar ansvarig - Karlsborg Bk, Tidaholm Bk, Falbygden Bk,
Lidköping Bk, Habo Bk
c) Kommittéansvarig och kommittésammansättningar
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d) SBK:s kongress hålls den 8 maj och 9 maj reservdag. (beslut taget
2021-03-13 att Pelle Karlsson deltar.) Fler delegater går att anmäla,
Skaraborg har max 5 delegater.
e) Inbjudan till diskussionsforum inför kongressen 2021- den 15 april
och 22 april (torsdagar) Kl. 19:00–21:00
Diskussionsforum 1 15 april Verksamhetsberättelse 2020, ekonomi
och uppföljning av organisationskonferens 2021
Diskussionsforum 2 22 april Verksamhetsplan med fokusområden
inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner
Synpunkter och frågeställningar lämnas senast den 5 april
f)
g)
h)
i)
j)

Planering av mötesdatum 2021.
Avgift för instruktörsutbildning av deltagare från gymnasium
Böcker till blivande lärare
.

§17:

Övriga frågor

§18:

Nästa styrelsemöte

§19:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§9.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.45. Ordförande hälsar David och Stina extra välkomna till
styrelsen.

§10. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§11. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena den 210304 och
210313 samt konstituerande mötet 210313 godkändes och lades
till handlingarna.
§12. Beslut per Capsulam
Inga beslut har fattats via capsulam.
§13. Inkommen och utgående post, Skrivelser
Enligt (bilaga 1.)
§14. Uppföljning
Enligt (bilaga 2.)
Mötet går igenom listan och noterar att det är få punkter som ligger på
den just nu.

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2020-03-25

Justeras

Sida 2 av 6

Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Till uppdragslistan
Start av styrelseförsäkring -Styrelsen ger Torbjörn i uppdrag att titta
vidare på frågan.
§15. Rapporter
a) Ekonomi
Carina Swartling redogör läget och gällande överlämnande från
föregående kassör. Därefter kommer Carina träffa den nyvalda
kassören för överlämnande.
Carina redovisar ekonomin fram till dags datum.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Raskunskapshelgen med Åsa Ahlbom kommer flyttas till hösten.
- Två instruktörsutbildningar kommer starta under våren. Marie
Lillerskog Töreboda samt Carola Berg Falbygden håller dessa
utbildningar.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Tre vill läsa till tävlingsledare för lydnad.
Man försöker hitta fler intresserade som vill gå för att få ihop
en grupp.
Pelle Karlsson informerar gällande regelrevidering i bruks
- Arne och Pelle har varit med på förberedande möte för regelrevidering.
På söndag är det beslutande mötet för regelrevideringen där Arne och Pelle
representerar Skaraborg distrikt. Ordförande informerar kort vad man vill göra
ändringar på.
Pelle Karlsson informerar gällande specialsök
Specialsök körs då man kan tilldela starttider och inte behöver samla flera människor
samtidigt. Det har varit två tävlingar och en till i kommande helg.
Domarkonferenser inplanerade digitalt bland annat.
Även en fysisk domarkonferens planeras ev. i höst.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Helgen 27-28 mars genomförs ”avrostning” med de ekipage som
skall göra ”sitt” certprov 16/4-18/4.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Inget att rapportera.
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Just nu är alla officiella prov och tävlingar inställda tills vidare på
grund av covid-19. Undantag görs för
MH/MT/Exteriörbeskrivning/Specialsök/Inmätning (bruks) som kan
hållas om restriktioner som gäller i övrigt följs. Detta gäller tillsvidare.
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Både Götene och Skövde fick sina mentalbanor förstörda vid
skogsavverkning under förra året och det är osäkert om/när de kan tas i
bruk igen.
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Inget att rapportera.
Licensgruppen 2021 kommer att bestå av mig Micke Wadström
och Ulla britt Norberg.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Ingen rapport
§16.

Punkt för beslut
a)Kontaktperson till rasklubbarna i distriktet
Mötet beslutar att utse Annelie Karlsson Karjalainen till kontaktperson
för rasklubbarna.
b) Fördelning lokalklubbar
Mötet beslutar att följande fördelning av kontaktpersoner till lokalklubbar
kommer gälla under 2021.
▪ Jan Åberg-Töreboda Bk, Tibro Bk,
▪ Carina Swartling – Tomten Bk, Mullsjö Bk och Skara Bk
▪ Annelie Karlsson Karjalainen – Billinge Bk, Hjo Bk och
Brännebacka Bk
▪ Arne Våring – Skövde Bk, Habo Bk,
▪ Pelle Karlsson - Mariestad Bk, Vara-Grästorp Bk och Karlsborg Bk,
▪ Torbjörn Käll- Götene Bk, Tidaholm Bk,
▪ David Holst -Lidköping Bk,
▪ Stina Thorstensson – Falbygden Bk,
(Mötet ajourneras fika klockan19.38 – 19.49)
c) Kommittéansvarig och kommittésammansättningar
Mötet beslutar att välja Eva Lynghaug till kommittéansvarig för patrullhund.
Följande kommer ingå i respektive kommitté
Licens – Ulla- Britt Norberg
D-HUK - Catharina Cederfjärd, Annika Johansson
Tävlingskommitténs sammansättning Bosse Linnarsson (kontaktperson för
bruks), Pelle Karlsson (kontaktperson för Specialsök), Kristin Wendel
(kontaktperson för Rally), David Holst (kontaktperson för Tävling IGP)
d) SBK:s kongress hålls den 8 maj och 9 maj reservdag. (beslut taget 2021-0313 att Pelle Karlsson deltar.) Fler delegater går att anmäla, Skaraborg har
max 5 delegater.
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Mötet beslutar att Arne Väring, David Holst, Carina Swartling, Annelie
Karlsson Karjalainen
e) Inbjudan till diskussionsforum inför kongressen 2021- den 15 april och 22
april (torsdagar) Kl. 19:00–21:00
Diskussionsforum 1 15 april Verksamhetsberättelse 2020, ekonomi
och uppföljning av organisationskonferens 2021
Diskussionsforum 2 22 april Verksamhetsplan med fokusområden
inkl. budget, förbundsstyrelsens förslag och motioner
Synpunkter och frågeställningar lämnas senast den 5 april
Mötet beslutar att man anmäler Pelle Karlsson.
f) Planering av mötesdatum 2021.
29/4, 27/5, 17/6
Distriktsmöte 6/5 kl 19.00 digitalt
Styrelsen samlas för förmöte 18.30
Ordförandekonferensen 3/6 klockan 19.00 digitalt
g) Avgift för instruktörsutbildning av deltagare från gymnasium –
Mötet beslutar att deltagare från gymnasium vid instruktörsutbildning betalar
5000 kronor för sin utbildning.
h) Böcker till blivande lärare Mötet beslutar att Malin Haumann får köpa in dom böcker som används vid
instruktörsutbildningen där Malin deltar inför lärarutbildning.
i) Sparkonton
Mötet beslutar att distriktets sparkonto tecknas gemensamt av
ordförande Pelle Karlsson och kassör Stina Thorstensson.
§16. Övriga frågor
Dialogmöte orange grupp – Syftet är ett sätt att stärka dialog inom
organisationen. Ordförande informerar från senaste mötet.
Ordförande påminner om att man måste ändra på reseräkningarna som
ligger på hemsidan, så det blir rätt kassör på blanketterna.
Det finns lite gammalt på hemsidan som behöver rensas bort.
§17. Nästa styrelsemöte 29 april klockan 18.30.
§18. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 20.51.
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protokollet justeras,

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

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