Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-08-23
Tid: Klockan 18.30
Plats: Tidaholm BK samt digitalt
Närvarande:

Jan Åberg
Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll
Carina Swartling Stina Thorstensson
Arne Våring
(digitalt)
David Holst
(digitalt)

Frånvarande:

Pelle Karlsson

Dagordning
§65:

Mötets öppnande

§66:

Godkännande av dagordning

§67:

Föregående mötesprotokoll

§68:

Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.

§69:

Beslut via AU (Ordförande, Sekreterare och kassör)
Inga beslut fattade via AU

§70:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§71:

Uppföljning (se bilaga)

§72:

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

§73:

Punkt för beslut
a) Ungdomsmedlemskap samt ungdomsverksamhet i SBK
b)Ungdomsläger
c)

§74:

Övriga frågor

§75:

Nästa styrelsemöte - Torsdag 23 september klockan 18.30

§76:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________
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§65: Mötets öppnande
Vice Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.36.
§66: Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§67: Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena den 210617 godkändes
och lades till handlingarna.
§68: Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.
§69: Beslut via AU
Inga beslut fattade via AU
§70: Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga 1)
Mötet går igenom inkommen och utgående post.
§71: Uppföljning (se bilaga 2)
Mötet går igenom uppdragslistan och uppdaterar den.
- Kassören får i uppdrag att kontakta revisorerna när hon kommit igång
och fått över allt runt kassörsuppdraget. Får i uppdrag att informera
revisorerna om lägesrapport. – Klart
Kassören har sänt Resultat-Balans samt kontoutdrag till revisorerna
som granskat detta och är nöjd med kassörens arbete.
Reseräkningar ska skickas in på rätt sida av året för att få ut
sin ersättning. Önskemål från kassören är att man skickar in
reseräkning minst en gång i halvåret så inte allt kommer i slutet
av året.
- Carina får i uppdrag och kontakta Nordea om varför inte kassören
står med på avtalet. kontaktar Nordea igen då Stina inte fått tillgång
ännu av konton. – Klart
- Kassören får i uppdrag att kontakta föregående kassör gällande
skrivare och övriga papper samt inkommen post.FD Kassör kommer
till Stina söndag 30 maj med skrivare och pärmar. – Klart
- Ordförande skriver till klubbarna som ska ta fram valBeredningsrepresentant. Lokalklubb skulle behandla frågan vid
kommande styrelsemöte gällande representant till distriktets
valberedning. – Klart
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Mötet diskuterar om man kan ta ut en avgift från den klubb som inte
fullföljer sitt uppdrag för att kunna erbjuda en annan klubb ersättning
för att slutföra uppdraget. Sekreteraren får i uppdrag att kika vidare
på frågan.
Valberedningen bör starta upp sitt arbete redan nu. Arne tar med
kontaktuppgifter till Falbygdens samt Stina till Vara-Grästorps
representanter.
- Ordförande skriver samman svar till medlem samt en kallelse som
sedan skickas ut av sekreteraren. – Klart
Ärendet vilar just nu pga sjukdom.
- Sekreteraren kontaktar Skara BK och ser om man får boka lokal hos
dom för mötet. – Klart
Sekreteraren har avbokat lokalen.
§72:

Rapporter
a) Ekonomi
- Stina redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt (bilaga 3.).
Ekonomin ligger sämre just nu på grund av att medlemsavgiften inte
kommit in ännu.
Det har kommit in 7250:-till patrullhund.
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Det är få anmälda till den planerade raskkunskapsutbildningen.
Som läget är nu så kommer den ställas in och man får hitta ett annat
datum. Många har hört av sig att dom gärna skulle vilja gå men kan
inte göra sig fria pga andra uppdrag.
- Mötet diskuterar att utbildningsansvarig behöver mer hjälp i
kommittén. Förslag på kandidater kom upp och man ska tillfråga
dessa.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
- Dom flesta klubbarna öppnar upp tävlingarna nu när restriktionerna
lättats upp.
- Det finns intresse för att utbilda sig till domare i lydnad,
tävlingsledare lydnad och bruks. Tävlingskommittén skall försöka
göra en kombinerad utbildning så man får ihop en utbildning.
d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- Har inte hänt så mycket än i kommittén.
Det kommer inte hållas några nya utbildningar under året
i Skaraborg pga Covid-19.Man måste komma med en plan gällande
marker och boende men det gick inte pga Covid.
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e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
-Ingen rapport
Kassören har betalat räkning för utbildning.
Kassören saknar information om vad det gäller för utbildning.
Sekreterare får i uppdrag att ställa frågan till Räddningshundsansvarig.
f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Ingen rapport
g) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Enligt uppgift så ska licensgruppen hålla utbildning den 9 september.
Sekreteraren tar reda på mer fakta gällande detta.
h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- Ingen rapport

§73:

Punkt för beslut

a) Ungdomsmedlemskap samt ungdomsverksamhet i SBK
Mötet fortsätter diskutera frågan från föregående möte. Torbjörn informerar om hur
man tar hand om ungdomarna i Mariestads BK. Ungdomarna är aktiva och brinner för
hunderiet. Fler och fler yngre vill vara med.
Frågan är om styrelsen ska driva att få ha egen ungdomsverksamhet.
Mötet beslutar att man lyfter frågan på ordförandekonferens eller medlemsmöte.
b) Ungdomsläger
Lägret blev inställt 2021 då Karlsborg hade tackat nej till att ansvara för lägret.
Mötet beslutar att man skickar ut en förfrågan om vilken klubb som kan tänka sig
ansvara för lägret år 2022.
§74:

Övriga frågor
- Torbjörn informerar om att Mariestad inte kan köra den officiella
utställningen 2022 då man tappat eldsjälarna som jobbat med detta.
Det är SKK som beslutar om man får ställa in. Det är inget som man
får göra i första taget. Mariestad får skriva en vädjan som skickas till
sekreteraren och man sedan skickar vidare till SBK.
Det har inkommit larm om att 2 lokalklubbar i distriktet behöver besök
av sin kontaktperson. Kontaktpersonerna tar kontakt med respektive
klubb och besöker dom.
Arne Våring informerar om att han besökt Vara-Grästorp BK och
framför att så fint och snyggt det var på klubbens anläggning har han
inte sett på väldigt många år. Klubben har gjort ett bra jobb.
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§75. Nästa styrelsemöte – Torsdag den 23 september klockan 18.30 på
Tidaholm BK.
§76. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 20.06.

protokollet justeras,

--------------------------------------------------Jan Åberg, Vice ordförande

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