
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK 

Skaraborgsdistriktet 

 

 

 

Datum:    2015-06-29 

                                            Tid:         Klockan 19.00 

                                            Plats:       Skövde 

               

 
Närvarande:  Jan-Olof Säll Jan Åberg Maria Löglund 

   Barbro Lund Arne Våring    

      

 

Ej Närvarande: Ulla-Britt Norberg kan ej komma 

 Lalla Hammarström sjuk 

 Britta Althorn  kan ej komma 

  

Adjungerad: Elin Karlsson Billinge BK 

  

 

Dagordning 
 

§18 Mötets öppnande 

 

§19 Godkännande av dagordning 

 

§20 Föregående mötes protokoll 

 

§21 Rapporter 

-Reflektioner av Elin från Billinge BK 

- Ekonomi 

-Kommittéer ( agility, räddningshund) 

- Övriga (SBK centralt) 

 

§22 Skrivelser beslutsliggare och arbetsordning 

 

§23 SBK centrala skrivelser 

 

§24 Ungdomslägret 

 

§25 Övriga frågor 

 

§26 Nästa möte 

 

§27 Mötets avslutande 

 

 

    



 

 

§18 Mötets öppnade 

 Mötet öppnades av Jan-Olof Säll 

 

§19 Godkännande av dagordning 

Den godkändes 

 

§20 Föregående mötes protokoll 

 – eftersom styrelsen inte var beslutmässig vid sista mötet fördes bara anteckningar och beslut 

om ärenden som skulle tagits hänsköts till dagens möte, se nästa punkt 

 

§21 Rapporter 

-  Elin hade bjudits in för att prata om förslag att öka medlemsantal i klubbarna in för SBK 

100 års  jubileeum. Flera bra förslag diskuterades och mötet beslöt att bilda en grupp med Elin 

som ansvarig, mail skall gå ut tillklubbarna och Jan-Olof skall ta kontakt med alla ordförande 

för att se vilka som vill vara med i gruppen 

 

- Ekonomi 

Postgirot 149433,65 

Sparkontot 148542,35 

Gullspångskontot 21137,71 

 

-Enkät från SBK centralt om hur vi skall öka medlemsantalet besvaras av Jan-Olof 

 

Kvar från föregående möte att besluta om 

a)Patrullhunds DM går ca: 4000:- back och distriktet står för den kostnaden som 

gäller domare och provledare (beror på att distriktet inte har dessa funktionärer 

själva utan måste ta in funktionärer från andra distrikt). Beslöt att detta även skall 

gälla DM för 2015. I anslutning till detta fick Patrullhundsektorn i uppdrag att 

inkomma med en motion  till nästa års kongress att utbilda våra bruksdomare så att 

dessa kan vara domare på bruksprov patrullhund i framtiden 

b) Rallylydnaddag för instruktörer går back ca 1200:- som distriktet går in med men 

skickar frågan till DHUK om man har kontaktat Studiefrämjandet för att få ut den del 

som dom går in med 

c) Årsmötet 2016 kommer att kosta 130:-  

 

§22 Skrivelser 

 Beslutsliggare och arbetsordning finns färdig att arbeta efter 

 

§23 SBK centrala skrivelser 

 inför SBK 100 års jubileum se punkt rapporter 

 

§24 Ungdomslägret 

26 ungdomar är anmälda till årets läger som hålls första helgen i september på Götene BK 

 

 



 

§25 Övriga frågor 

 Distriktskatalogen är klar och uppdaterad 

Föredrag med Anneli Isaksson i november OK 

 

§26 Nästa möte 

Nästa möte den 4 augusti i Skövde 19.00 

 

§27 Mötets avslutande 

 Jan-Olof Säll avslutade mötet 

 

 

Mötet justeras 

 

 

 

………………………………  …………………………………. 

Jan-Olof Säll    Barbro Lund 

 



 


