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Datum: 2022-01-08 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Digitalt 

 

 

 

 

Dagordning 

§134:                Mötets öppnande 

 

§135:                Godkännande av dagordning 

 

§136:                Föregående mötesprotokoll   

 

§137:                Beslut per Capsulam 

                         Distriktsstyrelsen har fattat beslut via capsulam 2022-01-02 att sända    

                         vidare ansökan för medlem i Götene Bk gällande förtjänstmedalj till SBK.  

                         Medlemmen har jobbat aktivt för både lokalklubb och distriktet under många   

                         år. Distriktsstyrelsen kan bara bekräfta lokalklubbens motivering i ansökan om  

                         medlemmen. 

 

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

                         Inga beslut fattade via AU 

                 

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

                        

§140:                Uppföljning (se bilaga)         

                        

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

 

§142:                   Lokalklubbar 

 

§143:                Punkt för beslut 

                            a)  D-HUK föreslår följande ändringar i lärararvoden: 

                                 - Lärararvode för instruktörsutbildning höjs till: 5000 kr 

                                 - Lärararvode för instruktörsutbildning inkl sociala avgifter  

                                   höjs till: 7000 kr 

                                 - Heldagar för lärare höjs till: 2000 kr 

                                 - Heldagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 2800 kr 

Närvarande: Pelle Karlsson Annelie K Karjalainen Torbjörn Käll 

 Jan Åberg Arne Våring David Holst 

Digitalt 

 Carina Swartling Stina Thorstensson  

Inbjudna     

Frånvarande:    
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                                 - Halvdagar för lärare höjs till: 1000 kr 

                                 - Halvdagar för lärare inkl sociala avgifter höjs till: 1400 kr 

 

                            b) Skrivelse till SBK gällande medlem 

                            c) Mötesordförande årsmötet 

                            d) Sekreterare årsmötet 

                            e) Bildande ungdomsgrupp 

                            f) Förslag till att döma SM och NM 

§144:                Övriga frågor  

 

§145:                Nästa styrelsemöte -  

 

§146:                Mötets avslutande 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

§134:  Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

  klockan 13.28.  

 

§135: Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning 

  

§136: Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2021-12-16 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§137: Beslut per Capsulam 

            - Distriktsstyrelsen har fattat beslut via capsulam 2022-01-02 att sända vidare  

            ansökan för medlem i Götene Bk gällande förtjänstmedalj till SBK.  

            Medlemmen har jobbat aktivt för både lokalklubb och distriktet under många år.  

            Distriktsstyrelsen kan bara bekräfta lokalklubbens motivering i ansökan om  

            medlemmen. 

 

§138: Beslut via AU 
               Inga beslut fattade via AU 
                 

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

           Mötet går igenom inkommen och utgående post. 

           Kallelse till årsmöte skickat den 31 december 

 

§140:  Uppföljning (se bilaga 2)           

            Torbjörn skickar till förbund och distrikt. Mötet godkänner   

            skrivelsen. 
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§141:    Rapporter  

 

a) Ekonomi 

                - Kassören redovisar ekonomin fram till dagens datum enligt  

                  (bilaga 3.). 

                - Kassören har betalt kurs för lärare mot kostnadsersättning. 

                

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

                - Marie Lillerskog startar upp instruktörsutbildningen 16/1.  

                - Fakturering för instruktörutbildning sker direkt efter start. 

                - Pga pandemin ställdes rallylydnadagen men Anna Larsson och  

                  Jan Gyllensten in och flyttas fram till hösten. 

               

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

  - En tävling har ställts in i februari av Brännebacka Bk pga covid-19 

  - Verksamhetsplanering för 2022 

o Lydnadskonferens för domare och tävlingsledare – februari 

o Utbildning tävlingsledare i bruks - februari – april 

o Utbildning domare för lydnad – februari – juni 

o Domarträff bruksdomare och tävlingsledare – mars 

o Utbildning tävlingsledare lydnad – februari - maj  

o Delta vid centrala konferenser. 

 

               d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund  

       - Inget att rapportera  

 

               e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

                - Inget att rapportera 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

                - Inget att rapportera 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

                - Inget att rapportera 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

                - Inget att rapportera 

 

§129:   Lokalklubbar 

          - Annelie informera från lokalklubben Hjo BK där hon är kontaktperson.  

          - Pelle och Jan har haft möte med medlem från lokalklubb och informerar kort  

            från mötet. 

  

§130:     Punkt för beslut 

 

                            a)  D-HUK föreslår följande ändringar i lärararvoden: 

                                 - Lärararvode för instruktörsutbildning höjs till: 5000 kr 

                                 - Lärararvode för instruktörsutbildning inkl sociala avgifter  

                                   höjs till: 7000kr 
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                                 - 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 

                                 - Alla arvoden ska gå via SFR. 

                                   Mötet beslutar att höja arvoden enligt uppställningen. 

 

                            b) Skrivelse till SBK gällande medlem 

                                Frågan hänskjuts till kommande styrelsemöte. 

                            c) Mötesordförande årsmötet 

                                Mötet saknar uppgift vem som valberedningen tillfrågat till                                                      

                                mötesordförande. Arne får i uppdrag att påminna valberedningen. 

 

                            d) Sekreterare årsmötet 

                                Mötet beslutar att sittande sekreterare tjänstgör som mötessekreterare  

                                på årsmötet. 

 

                            e) Bildande ungdomsgrupp 

                                Mötet beslutar att hänskjuta frågan till efter årsmötet. 

                            f) Förslag till att döma SM och NM 

    SBK önskar få in förslag på domare man vill se döma vid SM och NM. 

    Mötet beslutar att lämna förslag på Pelle Karlsson och Bo Linnarsson. 
                                  

§131:    Övriga frågor  

             Inga övriga frågor uppkom. 

            

§132.    Nästa styrelsemöte –  

             Nästa styrelsemöte planeras i samband med möte på lokalklubb. 

 

§133.    Mötets avslutande 

      Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet     

      avslutat klockan 22.11. 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Pelle Karlsson, Ordförande                                      Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


