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Datum: 2021-09-23 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Tidaholm BK samt digitalt 

 

 

 

 

Dagordning 

§77:                  Mötets öppnande 

 

§78:                  Godkännande av dagordning 

 

§79:                  Föregående mötesprotokoll   

 

§80:                  Beslut per Capsulam 

                          Inga beslut fattade via capsulam. 

 

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

                          Inga beslut fattade via AU 

                 

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

                        

§83:                  Uppföljning (se bilaga)         

 

§84:                  Valberedningen 

                        

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

 

§86:                  Punkt för beslut 

 

a) Falsk anklagelse mot styrelsemedlem 

 

b) JS Sverige  

 

c) Frågor från centrala valberedningen 

 

d) Planering av nytt mötesdatum istället för 21 oktober 

 

e) Beslut Lärarevent 

 

Närvarande: Pelle Karlsson Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll 

 Jan Åberg Stina Thorstensson  Arne Våring 

    

Inbjuden  Siv Hellqvist   

Frånvarande: David Holst Carina Swartling  
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f) Distriktsmöte 

 

§74:                  Övriga frågor  

 

§75:                  Nästa styrelsemöte - Torsdag 21 september klockan 18.30 

 

§76:                  Mötets avslutande 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

§77:   Mötets öppnande 

 Vice Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

  klockan 18.31.  

 

§78: Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§79: Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från styrelsemötena den 210617 godkändes  

          och lades till handlingarna. 

 

§80:   Beslut per Capsulam 

          Distriktsstyrelsen har fattat beslut via capsulam 2021-09-21 att man  

          godkänner Brännebacka BK:s ansökan om officiell utställning den 23   

          april år 2023. Sekreteraren sänder vidare en ansökan till SBK. 

 

§81:   Beslut via AU 

               Inga beslut fattade via AU 

                 

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

           Mötet går igenom inkommen och utgående post. 

           -Inkommen skrivelse från Mariestad gällande utställning år 2023. 

           -Inkommit brev från medlem. 

            Avvaktar pågående utredning. Ordförande svarar att man inkommer  

            med underlag. 

 

§83:   Uppföljning (se bilaga 2)           

           Mötet går igenom uppdragslistan och uppdaterar den. 

          - Förslag att samla ungdomar från alla klubbar för brainstorming. 

          - Kan man ta ut en avgift från den klubb som inte fullföljer sitt uppdrag    

            för att kunna erbjuda en annan lokalklubb ersättning för att slutföra  

            uppdraget?. Svar från SBK att det inte möjligt. -Klart  

          - Kontakta Räddningshundsansvarig -Klart 

          - Kontakta Licensgruppsansvarig gällande info om  

            ev utbildning -Klart 

         -  Skicka ut förfrågan om någon klubb kan tänka sig hålla i  

            ungdomslägret år 2022. 

 

§84:   Valberedningen 

          Siv Hellqvist från valberedningen informerar om att man har          
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          sammanställt ett brev som kommer gå ut till lokalklubbarna.  

          Det är viktigt att lokalklubbarna förstår att det är viktigt att man  

          har ett fungerande distrikt. 

           

§85:    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. Fakturor ska sändas ut av sekreteraren. 

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

             - Ansvarig informerar att Raskunskapsutbildningen kommer gå 27 –  

               28 november på Tibro bygdegård.  

             - Marie Lillerskog är utsedd till läraransvarig 

             - Mötet diskuterar kommande examinationer av SBK  

                instruktörsutbildningar som snart är klara.  

                Ett lärarevent är planerat den 21 nov digitalt. 

                Mötet diskuterar vilka som ska erbjudas gå på lärarevent i framtiden.            

                Förslag uppkommer att dom som ska erbjudas gå på lärareventet ska                       

                hålla utbildning inom 2 års period. 

                

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

 

    Tävling 

    - Habo, Hjo Skövde, Töreboda, Tibro BK har inte kommit in i tid med  

      ansökan för tävlingar. 

    - Ansvarig informerar att nästa alla kommer får behålla sin  

      auktorisation efter pandemin. 

    - Vara-Grästorp BK har ansökt om 1 Lydnad och några rallylydnads-  

       tävlingar. 

    - En lokalklubb har ansökt om 7 lydnadstävlingar vilket  

       tävlingskommittén ska se över. 

    - Det finns intresse från två stycken till att utbilda sig Lydnadsdomare. 

    - Det finns intresse att utbilda sig till tävlingsledare, en på bruks och  

      en på lydnad 

    - Det är 7 anmälda som intresserad att utbilda sig till tävlingsledare  

      Men där vissa saknar erforderliga meriter som krävs.       

      Tävlingskommittén återkommer i frågan. 

 

    Pelle informerar om specialsök  

    - Ingen tävling på gång just nu. 

    - Det är domarkonferens kommande helg.  

    - Det är 3st godkända provledare utbildade och 2st är inte klara än. 

 

d)  Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund  

    - Nu är kommittén igång igen efter pandemin. 

    - Man har varit ute i 5 dygn på övning med försvarsmakten. 

    - KU = kompetensutveckling tillsammans med förbanden i Skövde  

      v47 och v49 
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e)  Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

              -Ingen rapport 

              

f)  Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

             - Ingen rapport 

 

g)  Ansvarig Skyddslicensgruppen 

             - Orange grupp gjorde en gemensam skrivelse till SBK centralt då det  

               görs olika beroende på distrikt. SBK har skickat ut ett datum där  

               man ska informera om vad som gäller. 

 

h)  Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

              - Ingen rapport  

 

(Mötet ajourneras mellan 19.58- 20.12) 

                                            (Siv Hellqvist lämnar mötet 20.12) 

 §86:     Punkt för beslut 

 

a) Falsk anklagelse mot styrelsemedlem 

Styrelsemedlem informerar om läget. 

Styrelsen har sitt fulla förtroende för styrelsemedlemmen. 

 

Mötet beslutar att man går igenom etiska regler på ordförandekonferensen. 

Sekreteraren beställer konfliktbroschyr och etiska reglerna. 

 

b) JS Sverige  

Förfrågan har inkommit från JS Sverige gällande intresse för att åter igen göra 

en broschyr om Skaraborg distrikt och underliggandelokalklubbar. 

 

Mötet beslutar att man inte är intresserade. 

 

c) Frågor från centrala valberedningen 

 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan tills man fått in svar från lokalklubbarna  

 

d) Planering av nytt mötesdatum istället för 21 oktober  

 

Mötet beslutar att flytta mötet till 28 oktober klockan 18.00 (innan 

medlemsmöte) sekreteraren bokar plats. 

            

e) Beslut lärarevent 

      Mötet diskuterar vilka som ska erbjudas gå på lärarevent i framtiden.            

           Mötet beslutar att för att få gå på lärarevent ska man hålla utbildning  

           inom 2 års period. 
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f) Distriktsmöte  

Mötet diskuterar kommande distriktsmöte vilka punkter som man bör 

ta upp. 

 

Mötet beslutar att följande punkter ska ventileras på distriktsmötet. 

✓ Ungdomsverksamhet i SBK/Ungdomsläger år 2022 

✓ Distrikts läger år 2022 

✓ Rekrytering till distriktets valberedning  

✓ Nya anvisningar och träningsledarbevis för verksamhet  

           vid s k hundförbudstiden   

✓ Monika Karlsen Schelander är inbjuden för att informera om den nya grenen 

Hoopers. 

 

§87:    Övriga frågor  

           - Sekreteraren informerar från sitt besök vid Hjo BK:s styrelsemöte.  

             Uppföljning kommer ske senare i höst. 

           - Götene BK:S firande av jubileum kommer ske i höst. 

 

(Stina Thorstensson lämnar möte klockan 20.56.) 

 

           - Ansökan om sökt förtjänstmedalj – man får ansöka om igen.  

             Sekreteraren kollar upp vad mer som krävs.  

 

§88.    Nästa styrelsemöte – Torsdag 28 oktober klockan 18.00 

 

§89.    Mötets avslutande 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet     

    avslutat klockan 20.58. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Pelle Karlsson, Ordförande                                      Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


