Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-10-28
Tid: Klockan 18.30
Plats: Skövde BK samt digitalt
Närvarande:

Pelle Karlsson
Jan Åberg

Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll
Arne Våring

Digitalt

Carina Swartling Stina Thorstensson

David Holst

Frånvarande:

Dagordning
§90:

Mötets öppnande

§91:

Godkännande av dagordning

§92:

Föregående mötesprotokoll

§93:

Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.

§94:

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

§95:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§96:

Uppföljning (se bilaga)

§97:

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

§98:

Punkt för beslut
a) Frågor från centrala valberedningen
b) Tempen på organisationen
c) Ansökan om DM i rallylydnad 2022 (Tomten BK)
d) Skrivelse från Billinge BK

§99:

Övriga frågor

§100:

Nästa styrelsemöte - Torsdag 25 november klockan 18.30

§101:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________
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§90: Mötets öppnande
Vice Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.02.
§91: Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§92: Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena den 210923 godkänns via
capsulam
§93: Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam
§94: Beslut via AU

Inga beslut fattade via AU

§95: Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga 1)
Mötet går igenom inkommen och utgående post.
§96: Uppföljning (se bilaga 2)
Mötet går igenom uppdragslistan och uppdaterar den.
- Start av en styrelseförsäkring - Blir för dyrt när vi inte har andra
försäkringar hos försäkringsbolagen. - Klart
- Fakturor på medlemskap ska sändas ut av sekreteraren. - Klart
§97:

Rapporter
a) Ekonomi
- Kassören redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt
(bilaga 3.).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Ansvarig informerar att Raskunskapsutbildningen kommer
kunna köras den 27- 28 november på Hönsa Bygdegård i Tibro.
Det är 32 st som kommer få gå. Åsa Ahlbom har godkänt två extra.
En instruktörsutbildning planeras starta 16/1- 2022.
Mötet diskuterar faktura som lärare har önskemål om att distriktet
betalar. Mötet enas om att det ska förankras med styrelsen innan man
går tänkt kurs i fortsättningen.
Kommitteen har intresse för att ordna en utvecklingsdag för
instruktörer där man visar L-test som polisen gör. Ordförden får i
uppdrag att kolla på frågan.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
Tävling
- Kommittén har fått in önskemål angående tävlingarna från klubbarna
och skickat tillbaka och dom har kunnat öppna sina tävlingar för år
2022.
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- Domar och lydnadskonferens föregående helgen. Det nya
regelverket finns på löspapper men kommer sinom tid.
- Det har varit 21 brukstävlingar i år var av 9st på Falbygden Bk.
Pelle informerar
- Ordförande har suttit på zoommöte med UG bruks.
En skyddshelg planeras år 2022 samt uppgradering till
1:a klass A-domare och det är samtidigt en träff och träning för
Skyddsfiguranter. Kostnad är 900 kr/pers som kommer dit.
UG bruks håller med resor och boende
Pelle är tillfrågad att ingå i gruppen.
Pelle informerar gällande specialsök
- Domarkonferens i specialgruppen där ordförande Pelle ingår i en
arbetsgrupp gällande framtida protokollet.
Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- KU -strid med hund med samling v45. Vecka 47 och 49 övning med
försvarsmakten.
- Det planeras ungdomsläger på Malma. Viktigt att vi går ut med
det.
Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
-Ingen rapport
d) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Ingen rapport
e) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Zoom möte förra veckan, en nationellgrupp svensk skyddet och IGP
Man har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial
Det är digitalt som man kan göra hemma och pausa om man
behöver. I mars-april kan detta komma igång.
f) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- Carina har varit i kontakt med JS gällande folder.
§86:

Punkt för beslut
a)Frågor från centrala valberedningen
Mötet beslutar att hänskjuta frågan.
b)Tempen på organisationen
Mötet fyller i formuläret gemensamt.
c)Ansökan om DM i rallylydnad 2022 (Tomten BK)
Tomten Bk ansöker om att få arrangera DM i rallylydnad år 2022.
Mötet beslutar att Tomten får uppdraget att arrangera DM i Rallylydnad.
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d)Skrivelse från Billinge BK
Mötet diskuterar inkommen skrivelse gällande ordningen för tjänstgöring i
valberedningen. Det har inte fungerat dom senaste åren. Systemet bör bytas ut.
Mötet beslutar att man bildar en arbetsgrupp på distriktsmötet som tar fram förslag
till årsmötet i mars 2022. Man kommer tillfråga Billinge Bk om man vill ingå i
arbetsgruppen.
§87:

Övriga frågor
- Sekreteraren informerar från sitt besök vid Billinge:s styrelsemöte.
Klubben har en aktiv draghundsverksamhet.

§88. Nästa styrelsemöte – Torsdag 25 november klockan 18.30
§89. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 20.58.

protokollet justeras,

--------------------------------------------------Pelle Karlsson, Ordförande

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