
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2021-06-17  Justeras 

   

 

Sida 1 av 5 

 

  

Datum: 2021-06-17 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Tidaholm BK samt digitalt 

 

 

 

 

Dagordning 

§53:                  Mötets öppnande 

 

§54:                  Godkännande av dagordning 

 

§55:                  Föregående mötesprotokoll   

 

§56:                  Beslut per Capsulam 

o Beslut per capsulam taget 2021-05-30 gällande svar på skrivelse till 

medlem. 

o Beslut per capsulam taget 2021-05-30 gällande kallelse för möte med 

ordföranden i respektive lokalklubb där en konflikt råder mellan 

klubbarna. 

 

§57:                   Beslut via AU (Ordförande, Sekreterare och kassör) 

                          AU har fattat beslut 2021-06-10 att Mariestad BK får arrangera DM i   

                          rallylydnad 10 oktober 2021. 

                 

§58:                  Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga) 

                        

§59:                  Uppföljning (se bilaga)                        

                        

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

 

§61:                  Punkt för beslut 

 

a) Ungdomsmedlemskap samt ungdomsverksamhet i SBK 

 

b) Hur ökar vi antalet skyddsfiguranter i svenskskyddet? 

 

c) Frågor från Nationella licensgruppen 

 

 

Närvarande: Pelle Karlsson Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll 

 Carina Swartling 

(digitalt)  

Stina Thorstensson  Arne Våring 

 David Holst 

(digitalt)  

  

    

Frånvarande: Jan Åberg   
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§62: Övriga frågor  

 

§63: Nästa styrelsemöte - Måndag 23 augusti klockan 18.30 

 

§64: Mötets avslutande 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

§53:   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.32.  

 

§54: Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§55: Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från styrelsemötena den 210527 godkändes  

          och lades till handlingarna. 

 

§56:   Beslut per Capsulam 

o Beslut per capsulam taget 2021-05-30 gällande svar på skrivelse till medlem. 

o Beslut per capsulam taget 2021-05-30 gällande kallelse för möte med 

ordföranden i respektive lokalklubb där en konflikt råder mellan klubbarna. 

 

§57:   Beslut via AU 

              AU har fattat beslut 2021-06-10 att Mariestad BK får arrangera DM  

            i rallylydnad 10 oktober 2021. 

                 

§58:   Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga 1) 

           Mötet går igenom inkommen och utgående post. 

 

§59:   Uppföljning (se bilaga 2)           

          Mötet går igenom uppdragslistan och uppdaterar den. 

 

           - Torbjörn informerar gällande försäkringsbolaget Länsförsäkring  

           Det kostar ca 5000 kr ansvar och styrelseförsäkring och då  

           täcker det oegentligheter. Mötet enas om att man skickar in och  

           får ett förslag och att man därefter fattar beslut efter om man ska ta en  

           försäkring eller inte. Torbjörn får i uppdrag att jobba vidare med  

           frågan. Förslagsvis skickar man ut fråga till lokalklubbar och övriga  

           distrikt om hur man gjort med försäkringar. 

 

           - Kassören har kontaktat revisorerna om lägesrapport. 

           Kassören har nu tillgång så hon kan betala räkningar. 

 

           - Efter kontakt med Nordea så har man löst avtalet. 

           Pelle informerar om att det har strulat rejält. Det har inte fungerat  

           när dom skulle skicka ut bla länkar.  

             Distriktet bör fundera på en annan bank nästa gång man byter kassör 

             eftersom det är sånt strul var gång man byter kassör. 

 



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2021-06-17  Justeras 

   

 

Sida 3 av 5 

 

  

           - Sekreterare får i uppdrag och förvara klubbens skrivare. 

 

           - Ordförande svarar lokalklubb att dom får ordna ersättare själva till  

              valberedningen. 

 

           - Ordförande skriver samman svar till medlem samt en kallelse som     

             sedan skickas ut av sekreteraren. 

 

           - Sekreteraren kontaktar Skara BK och ser om man får boka lokal hos   

             dom för mötet.     

 

           - Ordförande skriver samman svar till medlem samt en kallelse som   

             sedan skickas ut av sekreteraren. 

           - Sekreteraren kontaktar Skara BK och ser om man får boka lokal hos                 

             dom för mötet.- Klart 

              

§60:    Rapporter  

 

a) Ekonomi 

             - Stina redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt (bilaga 3.). 

               Betalt lite fakturor och kommer skicka ut på medlemsavgifterna. 

               Program för att skapa fakturor är beslutat att man ska beställa så  

               Fakturorna. 

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

            - Önskemål om att ta en examinator från ett annat distrikt 

              Mötet enas om att D-HUK i första hand ska använda examinator från           

              distriktet. Distriktsstyrelsen föreslår Arne Våring.            

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

    - Nu börjar hända saker i samband med att restriktionerna ändrats. 

      Det är lite på gång i höst bland annat rallylydnad och fler andra    

      prov/tävlingar. Just nu får domarna skicka in vad och när dom kan  

      döma.  

 

    - Lite på gång: Falbygden Bk arrangerar skyddstävling på lördag 19  

      juni..  Figuranter finns inte i distriktet, så dom kommer utifrån. 

   - Tävlingskommittén ska nu begära in nästa års tävlingar för hela året,  

      sedan kan man komplettera i vår om det tillkommer fler tävlingar 

      Man kommer inte kunna godkänna vissa tävlingar då de är dåligt  

      med funktionärer. 

    - Just nu är det 2st som enbart dömer lydnad,  Det är 3st bruksdomare    

      som dömer lydnad. Det kommer arrangeras en domardag där man   

      fräschar upp dom som får döma bla lydnadsklass 3. 

 

    - Ansvarig konstaterar att det finns mycket att jobba med i  

      tävlingskommittén. 

 

      Pelle Karlsson informerar gällande specialsök 

      Pelle har fått förfrågan om att döma i höst. 
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d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund  

    - Har inte hänt så mycket än i kommittén.  

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

             -Ingen rapport 

              

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

            - Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             - Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

             - Ingen rapport  

 

           (Ajournerar för fika klockan 19.37- 19.44) 

 

 §60:     Punkt för beslut 

 

a) Ungdomsmedlemskap samt ungdomsverksamhet i SBK 

Mötet anser att ungdomarna bör tillhöra SBK Skaraborgs distriktets lokalklubbar. 

Förslag som uppkommit är att ungdomslägret bör ligga på två platser i distriktet. 

Det är problem när man ansöker om bidrag hos kommunen, då ungdomarna ligger 

under hundungdom. 

 

Mötet beslutar att man tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med frågan 

Mötet beslutar att välja Arne Våring och Torbjörn Käll att ingå i arbetsgruppen. 

 

b) Hur ökar vi antalet skyddsfiguranter 

- Ordförande informerar kort från möte hur man diskuterade frågan där. 

1 september nästa möte och kommer behandla denna fråga 

Förslag som kommit upp att man delar upp i två kategorier ex. Klass 2 och klass 1 fig 

precis som man har på domare. 

 

Mötet beslutar att man inte stödjer Småland och Blekinge då man inte ser att det är 

ett problem. 

 

- Hur man ökar antalet skyddsfiguranter saknar distriktsstyrelsen svar på. ev har    

  distriktet en som man kan tillfråga. 

 

Mötet beslutar att man tar upp frågan igen på styrelsemötet 23augusti 

 

§50:    Övriga frågor  

           - Rapport från möte mellan lokalklubbar och med representanter från  

             distriktsstyrelse 

           - Det var en god stämning mellan klubbarnas under mötet mellan   

              representanter. 

           - Nytt möte mellan parterna den 1 september träffas. 
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              Uppgift till nästa träffa Ta fram medlemspolicy hur man förhåller     

              sig mot varandra varje styrelse. 

               

           

            - Jan och Pelle får i uppdrag att kontakta medlem och planera ett möte   

              under augusti. 

 

           - Sekreteraren deltog på Brännebacka Bk styrelsemöte för en liten tid   

                sedan. 

 

§51.    Nästa styrelsemöte - Måndag 23 augusti klockan 18.30 

 

§52.    Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet     

    avslutat klockan 21.03. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Pelle Karlsson, ordförande                                       Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


