Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-11-30
Tid: Klockan 18.30
Plats: Digitalt
Närvarande:

Inbjudna

Pelle Karlsson
Jan Åberg
Carina Swartling
Anders Dahlstedt

Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll
Arne Våring
David Holst
Stina Thorstensson
Johanna Hannerfors

Frånvarande:

Dagordning
§108:

Mötets öppnande

§109:

Godkännande av dagordning

§110:

Föregående mötesprotokoll

§111:

Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.

§112:

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

§113:

Gällande konflikt i lokalklubb

§114:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§115:

Uppföljning (se bilaga)

§116:

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

§117:

Punkt för beslut
a) Frågor från centrala valberedningen
b) Brukshundklubbens organisationskonferens 5-6 februari 2022
c) Subversion av instruktörsutbildning i specialsök

§118:

Övriga frågor
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§119:

Nästa styrelsemöte - Torsdag 16 januari 2021

§120:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§108: Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 19.01.
§109: Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§110: Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötena godkänns via capsulam
då sekreteraren har haft mycket runt rådande situation i lokalklubb.
§111: Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam
§112: Beslut via AU

Inga beslut fattade via AU

§113: Konflikt i Lokalklubb
- Sekreteraren informerar från lokalklubbens möten man deltagit på.
- Mötet diskuterar läget och inkomna skrivelser samt redogörelser från
medlemmar i lokalklubben.
- Styrelsen får råd gällande nedanstående punkter.
Det har förekommit privat verksamhet i klubbens lokaler och material
har använts till det privata vilket medlemmar ifrågasätter.
Dom privata kurserna han anslagits på klubbens hemsida/FB
tillsammans med klubbens egna kurser. Kursdeltagarna har inte
vetskap om att dom gått privat, avtalsinstruktör eller för klubbens
ideella instruktörer.
➢ Man kan gå tillbaka och kräva hyra av Avtalsinstruktören på
sina privata kurser från 2018.
➢ Distriktsstyrelsen kommer begära ett medlemsmöte för att
informera om vad man sett i granskningen, gällande
avtalsinstruktör, avsaknaden av beslut och avtal.
Hela distriktsstyrelsen bör närvara vid medlemsmötet.
En begäran om ett extra medlemsmöte skickas i december så
mötet hamnar efter årsskiftet.
➢ Kontakt med SBK kommer tas gällande avtalsinstruktör och
avtalet centralt.
➢ I fortsättningen ska man närvara på samtliga möten klubben
håller. Någon fler än sekreteraren bör delta när instruktörsmöte
ska hållas. Man ska diskutera avtalsinstruktör då.
Anders Dahlstedt berömmer revisorerna dokument och anser dom
gjort ett fantastiskt jobb med tydlig information i sammanställningen.
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(Anders Dahlstedt lämnar möte 20.42)
(Mötet Ajourneras mellan klockan 20.42 - 20.50)
Svar sänds av sekreteraren på dom skrivelser som inkommit.
Svaret på skrivelserna är att vi kommer begära medlemsmöte och
att man kommer förklara läget på mötet.
§114 Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga 1)
Mötet går igenom inkommen och utgående post.
§115: Uppföljning (se bilaga 2)
- Ordförande Pelle Karlsson bokar Jan Gyllensten i början av april.
- Beställer konfliktbroschyr och etiska reglerna. - Klart
- Mötet diskuterar styrelseförsäkring med tanke på styrelsens
personliga ansvar i en styrelse. -Torbjörn får i uppdrag att
sammanställa en skrivelse till förbundet och distrikten för att
sondera hur man tänker runt detta.
§116:

Rapporter

a) Ekonomi
- Kassören redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt
(bilaga 3.).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Ansvarig informerar att Raskunskapsutbildningen hölls
den 27- 28 november på Hönsa Bygdegård i Tibro.
- Flera deltagare anmälde sig sjuka, fått förhinder, sjuka barn ect.
- Klubbarna kommer faktureras då anmälan är bindande.
- En specialsöksinstruktörsutbildning är planerad med Susanne Kihl
som lärare med start 6 mars.
- En instruktörsutbildning planeras starta 16/1- 2022.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
Tävling
Skyddskonferens 8-10 april 2022.
Det kommer att bli en uppgradering till 1:a klass A-domare samt träff
och träning för skyddsfiguranter.
Öppnar upp och övriga intresserade får delta mot att man betalar
själva.
- Det finns intresserade till utbildning enligt nedan.
Utbildningar kommer köras under vintern
✓ Två lydnadsdomare
✓ 4 tävlingsledare bruks
✓ 4 tävlingsledare i lydnad
Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- Kommittén har haft möte 21 november
- Under mötet diskuterades hur man ska lyckas med att rekrytera
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nya hundekipage för framtiden.
- Kommittén beslutade att man tisdag 14/12 kl. 18.30 skall
hålla en informationskväll i Skövde Bk:s klubbstuga.
- Inför 2022 planeras internatkurs
- Mötet går igenom vilken verksamhet man haft under 2021.
Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
-Ingen rapport
d) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Ingen rapport
e) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Ingen rapport
(Johanna ansluter till mötet 21.44)
f) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- Johanna informerar om den nya hemsidan SBK håller på med.
Johanna rekommenderar byta plattform även om man inte väljer använda SBK:s
i framtiden.
- Information gällande GDPR saknas på hemsidan. Johanna får i uppdrag att lägga ut
gällande GDPR.
(Johanna Hannerfors lämnar mötet klockan 21.57)
§117:

Punkt för beslut
a) Frågor från centrala valberedningen
Mötet beslutar att hänskjuta för beslut via capsulam.
b) Brukshundklubbens organisationskonferens 5-6 februari 2022
Mötet beslutar att Arne Våring samt eventuellt Annelie Karlsson Karjalainen
åker på organisationskonferensen.
c) Subvention av specialsök instruktörsutbildning
Mötet diskuterar att man anser läraren är väldigt dyr.
Det kostar 10.000 kr /deltagare.
Mötet beslutar att man subventionerar med 1000 kr/deltagare.

§118:

Övriga frågor
- Stina informerar gällande Lärares räkning på kurs.

§119.

Nästa styrelsemöte –
Nästa styrelsemöte är den 16 december klockan 18.30

§120.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat klockan 22.11.
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protokollet justeras,

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

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