Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2021-12-16
Tid: Klockan 18.30
Plats: Digitalt
Närvarande:

Pelle Karlsson
Jan Åberg

Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll
Arne Våring
David Holst
Digitalt
Carina Swartling Stina Thorstensson
Digitalt
Digitalt

Inbjudna
Frånvarande:

Dagordning
§121:

Mötets öppnande

§122:

Godkännande av dagordning

§123:

Föregående mötesprotokoll

§124:

Beslut per Capsulam
Inga beslut fattade via capsulam.

§125:

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

§126:

Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga)

§127:

Uppföljning (se bilaga)

§128:

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

§129:

Lokalklubbar

§130:

Punkt för beslut
a) Planering budgetmöte samt styrelsemöte (8 el. 9 januari?)
b) Årsmöte 2022 (12 mars?)
c) D-HUK föreslår följande:
- Avgift för utvecklingsdagar för instruktörer 350 kr/person
-Avgift för utvecklingsdagar för instruktörer med extern föreläsare
500 kr/ person
- Kostnad för instruktörsutbildning höjs under 2022 till: 1500 kr
- Kostnad för instruktörsutbildning höjs under 2023 till: 2500 kr
D-HUK föreslår även följande ändringar i lärararvoden:
- Lärararvode för instruktörsutbil1dning höjs till: 10000 kr
- Lärararvode för instruktörsutbildning inkl sociala avgifter höjs till:
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14000 kr
- Heldagar för lärare höjs till: 2000 kr
- Heldagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 2800 kr
- Halvdagar för lärare höjs till: 1000 kr
- Halvdagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 1400 kr
d) Dispens Brännebacka Bk:s Valberedning
§131:

Övriga frågor

§132:

Nästa styrelsemöte -

§133:

Mötets avslutande

____________________________________________________________________________________________________________________

§121: Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
klockan 18.36.
§122: Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning
§123: Föregående mötets protokoll
Föregående protokoll från 2021-11-30 godkändes och lades till
handlingarna.
§124: Beslut per Capsulam
- Distriktsstyrelsen har fattat beslut via capsulam 2021-12-02 att man
sätter in 500 kronor på fond för att hedra minnet av Ingmar Oskarsson
som under många år varit aktiv på Skövde Brukshundklubb.
§125: Beslut via AU

Inga beslut fattade via AU

§126 Inkommen och utgående post, Skrivelser (se bilaga 1)
Mötet går igenom inkommen och utgående post.
§127: Uppföljning (se bilaga 2)
- Fortsätter jobba på att få ihop en arbetsgrupp till distriktslägret 2022.
- Det är bokat den 20 mars med Jan Gyllensten. -Klart
§128:

Rapporter

a) Ekonomi
- Kassören redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt
(bilaga 3.).
b) Ansvarig Utbildningskommittén
- Haft D-HUK möte 6 december där man gjorde budget,
verksamhetsplan inför år 2022-2023.
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Verksamheter som är planerade och klara.
- Den 20 mars blir det en dag med Jan Gyllensten som pratar
mentalitet.
- Den 3 och 4 mars är Anna Larsson bokad. Den 3 mars blir det en
öppen föreläsning om rallylydnad för alla och den 4 mars en heldag
för i första hand rallylydnadsinstruktörer och i mån av plats även
tävlingsekipage.
c) Ansvarig Tävlingskommittén
Tävling
- Tävlingarna är godkända och klara och domarna ska fylla i önskemål
på tävlingar inför år 2022.
- Man behöver hålla en domarkonferens för lydnads lydnaden i
februari.
- Man kan rekommendera domare till SM och NM. Det bör skickas
ut till klubbarna gällande intresseanmälan för att döma.
Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund
- Den 14 december genomfördes information/rekrytering på
Skövde Bk, det gav 5 intresserade.
Information om informations/rekryteringsmötet har gått ut via
utskick och utlagt på media.
Ansvarig Tjänstehund Räddningshund
- I dagsläget är det 10 st som har gjort lämplighetstest för kurs.
Det är 6st från Skaraborg och 4 st från Göteborgs trakterna samt
2st står i väntan då hund inte riktigt har åldern inne, dom är från
Skaraborg och deras prov kommer att göras i februari om vädret
tillåter. Det är ett uppehåll under helgerna, med start åter i
januari/februari.
d) Ansvarig Rasutvecklingskommittén
- Klubbarnas prov är nu avslutade för året.
Planering av funktionärsutbildningar är på G, men vi avvaktar
lite för att se vart restriktionerna är på väg. Just nu verkar det
som att det blir lindrigare än förra året. Ansvarig hoppas att julhelgen
kanske ger lite mer klarhet.
e) Ansvarig Skyddslicensgruppen
- Licensgruppen har deltagit på Digitalmöte med Licensgruppen
centralt den 21/10 även Pelle deltog på detta.
I övrigt inget att rapportera.
f) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster
- Informerar om SBK projekt gällande nya hemsidan.
Mötet anser att både vi i distriktet och lokalklubb bör satsa på det.
(Mötet ajourneras klockan 19.23-19.31)
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§129: Lokalklubbar
- Annelie informera från lokalklubb där hon är kontaktperson och dom möten
man närvarat på. Kvarvarande i styrelsen jobbar på och har nu tillsatt
kommittéansvariga. Det har varit instruktörsmöte där Arne och Annelie deltog.
Där diskuterades avtal för ev. avtalsinstruktör i framtiden. Begäran om extra
medlemsmöte kommer skickas till Hjo Bk:s styrelse som ska ske under januari månad
Och där man kommer redogöra för medlemmarna vad som har skett.
- Annelie informerar från en annan lokalklubb där man kontaktat Annelie i egenskap
som kontaktperson även för den klubben. Det råder en konflikt i styrelsen pga en
medlem som inte ingår i styrelsen agerar utan styrelsens vetskap både gällande
ekonomi mm. En hel del underlag har inkommit som styrker informationen man gett
via telefonen. Ett möte med klubbens styrelse kommer planeras där Annelie deltar.
§130:

Punkt för beslut
a) Planering budgetmöte samt styrelsemöte
Mötet beslutar att budget/styrelsemöte blir lördagen
den 8 januari klockan 10 - 16 i Tidaholm.
b) Årsmöte 2022
Mötet beslutar att årsmötet blir den 12 mars klockan 11.00.
Sekreteraren bokar plats ev Röda stallet Hjo.

c) D-HUK föreslår följande avgifter inför år 2022 och 2023.
- Avgift för utvecklingsdagar för instruktörer 350 kr/person
- Avgift för utvecklingsdagar för instruktörer med extern föreläsare
500 kr/ person
Mötet beslutar att man tar en avgift vid utvecklingsdagarna då flera
anmäler sig och dyker inte upp. Vilket medför extra arbete och
omkostnader.
- Kostnad för instruktörsutbildning höjs under 2022 till: 1500 kr
- Kostnad för instruktörsutbildning höjs under 2023 till: 2500 kr
Mötet beslutar att man höjer kostnad för instruktörsutbildning enligt
D-HUK:s förslag då man bla har extra kostnad för webbdelen.
Övriga frågor bordlagda till budgetmöte. Sekreteraren
- D-HUK föreslår även följande ändringar i lärararvoden:
- Lärararvode för instruktörsutbildning höjs till: 10000 kr kollar tar upp
frågan vid budgetmöte
- Lärararvode för instruktörsutbildning inkl sociala avgifter höjs till:
14000 kr
- Heldagar för lärare höjs till: 2000 kr
- Heldagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 2800 kr
- Halvdagar för lärare höjs till: 1000 kr
- Halvdagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 1400 kr
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Mötet beslutar att man hänskjuter frågan till kommande
budget/styrelsemöte.
d) Dispens Brännebacka Bk:s valberedning.
Efter larm kommit från Brännebacka Bk att ett förslag har skickats ut till
klubbens medlemmar som valberedningens förslag där valberedningen
inte varit delaktiga så har förslaget dragits tillbaka. Tiden för
nomineringen har passerat och där av behöver valberedningen dispens
för att kunna jobba fram ett förslag in för kommande årsmöte.
Mötet beslutar att ge dispens för nominering from 1 januari till 23
januari. Man ger även medlemmarna en chans att lämna in förslag under
perioden.
e) Medlem har lämnat förslag till ordförande att man ändrar så att distriktet
sköter gravering på vandringspokalerna vid DM.
Mötet diskuterar att distriktet bör i varje fall stå för omkostnaderna.
Mötet beslutar att distriktet står för kostnaderna vid graveringar på
vandringspriserna.
§131:

Övriga frågor
Föreläsning 2 dagars seminarium i hundhälsa är inställd.
Carina Swartling och David Holst är anmälda.
Dom betalda platserna kvarstår.

§132.

Nästa styrelsemöte –
Nästa styrelsemöte är den lördagen 8 januari 2022.

§133.

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

protokollet justeras,

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

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