Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-04-29
Tid: Klockan 18.30
Plats: Tidaholm BK samt digitalt
Närvarande:

Inbjudna

Pelle Karlsson
Carina Swartling
Torbjörn Käll
Berit Björk

Annelie K Karjalainen Arne Våring
Stina Thorstensson
David Holst
Jan Åberg
Thomas Lindberg

Frånvarande:

Dagordning
§20:

Mötets öppnande

§21:

Godkännande av dagordning

§22:

Föregående mötesprotokoll

§23:

Beslut per Capsulam
(Inga beslut fattade per capsulam)

§24:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§25:

Uppföljning (se bilaga)

§26:

Inbjudna revisorer

§27:

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

§28:

Kongresshandlingarna

§29:

Distriktsmöte 6 maj (digitalt)

§30:

Punkt för beslut
a) Kontaktperson till rasklubbarna i distriktet

§31:

Övriga frågor

§32:

Nästa styrelsemöte

§33:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________
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§20. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.36.
§21. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§22. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena den 210325 godkändes
och lades till handlingarna.
§23. Beslut per Capsulam
Inga beslut har fattats via capsulam.
§24. Inkommen och utgående post, Skrivelser
Enligt (bilaga 1.)
§25. Uppföljning
Enligt (bilaga 2.)
Mötet går igenom listan.
Torbjörn kollar vidare med bla SBK och försäkringsbolag för offerter
gällande styrelseförsäkring.
§26. Inbjudna Revisorer
Revisorerna vill träffa kassören Stina i juni för avstämning så det inte
blir som föregående år. Stina får i uppdrag att kontakta revisorerna när
hon kommit igång och fått över allt runt kassörsuppdraget.
Stina har inte fått tillgång ännu till konton. Man väntar på
överlämnande från föregående kassör. Carina håller det flytande
för närvarande. Räkningar är betalade och bokfört till dags datum.
Det har kommit in reseräkningar till Stina idag som ska betalas ut.
Thomas rekommenderar att man tar beslut om att Carina är tf kassör
tills Stina får sina behörigheter.
§27. Rapporter
a) Ekonomi
Carina redovisar ekonomin fram till dags datum enligt (bilaga 3).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Raskunskapshelgen med Åsa Ahlbom är flyttad till september.
- Dialogmöte med SBK Småland, SBK Sörmland, SBK Skaraborg.
Gruppen beslutade att hålla möte varannan månad.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Det är inlagt om tävlingar som man får ansöka till hösten.
- Falbygden Bk har kört inofficiella tävlingar i lägre - högre spår och
även sök 24 april och rapport 25 april.
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Man har även planerat Lydnad valborgsmässoafton och på söndag 2
maj köra Elit spår. Allt man kör är Corona anpassat Domarna skriver
själv.
Pelle Karlsson informerar gällande specialsök
Den 24/4 kördes tävling i specialsök där Billinge Bk stod som arrangör
8 tävlande 5 diskade. Även den tävlingen var corona anpassad
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
Genomförde slutprov nu äntligen 16-18 april 5 ekipage godkända
Blir dyrt då man inte får ha över 8 deltagare samtidigt och fick därmed
dela på provet. Det kommer in en summa pengar för detta.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
Ingen rapport
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
Ingen rapport
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
Om något händer så skicka gärna till webbansvarig så information
(Berit Björk lämnar mötet 19.24) (Mötet ajourneras fika klockan19.24 – 19.30)
§28.

Kongresshandlingarna
Ordförande går igenom handlingarna och mötet
Förslag 1.
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrat förbundsavgifter för års 2022 tom 2024
Förslag 2.
Förslag på revidering av grund stadgarna med förslag att det kommer gälla från
och med 1/7 2021.
Mötet beslutar att man stödja förbundsstyrelsens förslag.
Motion nr 1. Motion angående medlemskap
Mötet beslutar att stödja förbundsstyrelsens svar.
Motion nr 2. Motion om ungdomsarbete inom SBK
Mötet beslutar att stödja förbundsstyrelsens svar.

§29.

Distriktsmöte 6 maj (digitalt)
Mötet går igenom planerat innehåll och anser sig nöjda med dagordning för mötet.
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§30:

Punkt för beslut
a) Kommittésammansättningar
Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsemötet 29 maj.
b) Firmatecknare
Mötet beslutar att till firmatecknare välja ordförande Pelle Karlsson
550824-1931, kassören Stina Thorstensson, 560316-5548 samt
suppleant Carina Swartling, 670620-1982 att teckna SBK Skaraborgsdistriktets
konton var för sig förutom sparkontot där man tecknar kontot gemensamt..
suppleant Carina Swartling kommer vara firmatecknare fram tills kassören fått
tillgång till konton och kommit igång med sitt uppdrag.
c) Tillfällig kassör
Mötet beslutar att utse Carina Swartling till tillfällig kassör fram tills
kassören fått tillgång till konton och fått överlämnade för att kunna börja jobba
med sitt uppdrag.

§31:

Övriga frågor
- Styrelsemedlem informerar gällande samtal från lokalklubb.
- Mötet diskuterar bank och varför man valt Nordea.
Nordea har hängt med under många år och man har dessutom valt att
köra bokföringsprogrammet via Nordea.
-Carina får i uppdrag och kontakta Nordea om varför inte kassören
står med på avtalet.
-Stina får i uppdrag att kontakta föregående kassör gällande skrivare
och övriga papper samt inkommen post.

§32. Nästa styrelsemöte 6 maj klockan 18.30.
§33. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 20.49.

protokollet justeras,

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

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