Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-05-06
Tid: Klockan 18.30
Plats: Tidaholm BK samt digitalt
Närvarande:

Inbjuden
digitalt
Frånvarande:

Pelle Karlsson
Annelie K Karjalainen Arne Våring
Carina Swartling Stina Thorstensson
Jan Åberg
(digitalt)
Torbjörn Käll
David Holst (digitalt)
from §39
Christer
Lundberg §39

Dagordning
§34:

Mötets öppnande

§35:

Godkännande av dagordning

§36:

Föregående mötesprotokoll

§37:

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

§38:

Punkt för beslut
a) Tillägg till bokföringsprogrammet med program för fakturering
b) .
c) .

§39:

Övriga frågor

§40:

Nästa styrelsemöte - Torsdag den 27 maj klockan 18.30

§41:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§34. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.32.
§35. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
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§36. Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena den 210429 godkändes
och lades till handlingarna.
§37. Rapporter
a) Ekonomi
- Carina redovisar ekonomin fram till dags datum enligt (bilaga 3).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Ansvarig informerar om att en av tänkta lärarkandidater har valt att
inte gå utbildning i nuläget.
- Stort intresse av instruktörsutbildning just nu. Det är två utbildningar
igång och det finns underlag för en till som vi hoppas ska kunna köra
runt årsskiftet.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Ansvarig har pratat med Camilla Hjort och fått in en skyddstävling
den 19 juni
- Lokalklubbarna kan ansöka fram till och med 1 juli för tävlingar
i höst.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- Kommittén har bildat en kommitté. Vilka som ingår
rapporteras vid kommande styrelsemöte.
e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
-Ingen rapport
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Ingen rapport
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Ingen rapport
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- Ingen rapport
§38:

Punkt för beslut
a) Tillägg till bokföringsprogrammet med program för fakturering
Mötet beslutar att man får utöka med det tillägget för att underlätta fakturering.

§39:

Övriga frågor
- SBK har inga försäkringar som skyddar ex en styrelse om något
ekonomiskt eller liknande ska hända den SBK har täcker bara för
funktionärer. Torbjörn kikar vidare på frågan.
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-Fråga gällande policy runt lokalklubbarna när det gäller hemsidor.
Just nu jobbar SBK med frågan gällande gemensam hemsida och där
alla är under SBK.
- Skrivelse har inkommit från lokalklubb. Mötet går igenom skrivelsen
och svar kommer skickas till berörd lokalklubb. Mötet enas om att
fortsätta diskussionen efter distriktsmötet.
(Mötet ajourneras 18.52 till klockan till efter distriktsmötet.)
(Mötet återupptas klockan 20.10)
Fortsättning §39 Övriga frågor
- Föreningscoach bjuds in för att diskutera uppkommen konflikt som
pågår mellan lokalklubbar.
- Coachen råder distriktsstyrelsen att man samlar alla parter för att reda
ut uppkommen situation.
(David Holst anländer 20.29)
- Förslag från ordförande att man försöker få till ett möte ev digitalt så
slipper man sitta ihop med tanke på covid – 19. Styrelsen jobbar
vidare med frågan.
(Christer Lundberg lämnar mötet klockan 20.39)
-Mötet enas om att Ordförande skriver till klubbarna som ska ta fram
valberedningsrepresentant till distriktets valberedning.
Pelle informerar kort om digitalt möte mellan alla distrikten som
avhållits.
§40. Nästa styrelsemöte torsdag den 27 maj klockan 18.30
§41. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
klockan 20.56.

protokollet justeras,

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

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