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Datum:    2016-01-16 

Tid:         10.30 

Plats:       Falbygdens BHK 
               

 
Närvarande:  Jan-Olof Säll               Ulla-Britt Norberg Jan Åberg 

                           Britta Althorn              Arne Våring                Maria Lögdlund 

                            

Adjungerade: Christer Lundberg (budgetmöte) 

  

Ej närvarande: Barbro Lund (avanmäld) 

 Marie Lillerskog (avanmäld) 

 Berit Björk (avanmäld) 

 Eva Franzén (ej avanmäld) 

 

Dagordning 
 

§83 Mötets öppnande 

§84 Genomgång av årets budget och resultat 

§85 Genomgång av budgetförslag för 2016/2017 

§86 Budgetmötets avslutande 

§87 Styrelsemötets öppnande 

§88 Budget 

§89 Årsmötesplanering 

§90 Övriga frågor 

§91 Nästa möte 

§92 Mötets avslutande 

 

 

§83 Mötets öppnande 

           Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§84 Genomgång av 2015 års budget och resultat 

           Budget och resultat gås igenom, det budgeterade minusresultatet (-24 900kr) har blivit 

 ett plusresultat (35 659kr). Detta beror bland annat på att Rasutvecklings- och 

 Hundägarkommittén inte genomfört planerade utbildningar. 

 

§85 Genomgång av budgetförslag för 2016/2017 

           Alla budgetförslag gicks igenom och diskuterades. 

                   I 2016 års budget är förslaget att satsa på ungdomar och utbildning. 

 Förslag för verksamhetsplanen 2016 att skicka 3 st till kongressen. 

            

§86 Budgetmötets avslutande 

           Ordförande tackade för visat intresse och förklarade budgetmötet avslutat. 

 

§87 Styrelsemötets öppnande 

           Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat. 



 

 Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 

 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2016-01-16  Justeras 

 

 Sidan 2 av 2 

§88 Budget 

 Diskuteras att sänka intäkterna för HUK genom att sänka modul 

 kostnaderna/kursavgiften för lokalklubbarna med 500kr – 1000kr/person när 

 lokalklubben skickar medlem på instruktörsutbildning. 

 Beslut om justering av budget p.g.a. minskning av kursavgifter. 

 Beslut att på medlemsmötet klargöra ekonomiska situationen inom 

 Hundägarutbildning. 

 Beslut att bibehålla medlemsavgiften för 2017. 

           Förslaget ger ett minusresultat för 2016 på 68 150kr. 

            

 Beslut togs att lägga fram det överenskomna budgetförslaget för årsmötet. 

 

§89 Årsmötesplanering 

          Förslag att Tommy Blomqvist, föreningscoach från Småland, att vara mötesordförande, 

 Ersättning faktureras centralt. 

          Sekreterare, sittande. 

           Uppvaktning av mästerskapsdeltagare: inbjudan skickas ut till dessa av ordförande. 

          Anmälan till Ulla-Britt med val av presentkort senast 21/2. 

          

§90 Övriga frågor 

 a)         Kommittéansvariga diskuterades, vilka som kan tänkas fortsätta och namn på ersättare. 

 

 b) Agilitymötet 2015-11-19 syfte var att att diskutera representation i distriktet. Mötet 

 beslutade att  inte ha någon kontaktperson eller representant i Skaraborgsdistriktet. 

 

 Beslut att trots inkommen skrivelse att fortsätta arbeta för ett samarbete om agility 

 med lokalklubbarna. 

 

c) Modulkostnad 

 Beslut att för 2016 gäller kursavgiften för: 

 Grundmodul, Allmänlydnadsmodul, Allmänlydnadsmodul 2, Rallylydnadsmodul 

 1000kr/person. Tillkommer litteratur, fika och mat. 

 Bruks/lydnadsmodul 1500kr/person. Tillkommer litteratur, fika och mat. 

 

 Beslut att bibehålla föreslagna lärar arvoden enligt DHUK för 2016. 

 Kväll 500kr, heldag 1500kr, helgkurs 2000kr, moduler 3000kr, examination 625kr/dag 

 inkl förberedelser, plus reseersättning och mat/fika. 

    

 §91 Nästa möte 

 Nästa möte 12 mars, 11.00 på Björkhaga hotell i Mullsjö. 

 

§92 Mötets avslutande 

           Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 14.35. 

 

 

Protokollet justeras, 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                           Britta Althorn, sekreterare 


