Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2017-04-25
Tid:
Klockan 18.30
Plats:
Falbygdens BK
Närvarande:

Jan-Olof Säll
Arne Våring
Johanna Hannerfors

Ulla-Britt Norberg
Carina Svartling
Pelle Karlsson

Jan Åberg
Gunilla Römmel
Elisabeth Ekberg

Dagordning
§23. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§24. Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§25. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
§26. Rapporter
a. Ekonomi
Ekonomin gicks igenom, se bilaga.
Styrelsen tog beslut om att köpa in ett nytt batteri till Ulla-Britts dator.
b. Kommittéer:
 Utbildning
Kommittémöte kommer att hållas den 11 maj på Tomtens BK för att gå
igenom lärarlistan som börjar bli väldigt inaktuell.
Det kommer att hållas ett lärarmöte under våren.
 Patrullhund
Internatkursen har startat och är igång med 9 st. deltagare.
Patrullhund kommer inte att delta på ungdomslägret som arrangeras av Götene
BK.
Planeringsmöte i Skövde den 4 maj.
Patrullhund har planerat att hålla en aktivitet på Tomtens BK den 13 juni.
DM kommer att hållas den 2-4 juni i Karlsborg. DM:et sker i distriktets regi.
KU planeras under året.
 Tävling
Möte hölls den 10 april. Kommittén kommer att se ut som tidigare med Carina
Swartling som ansvarig.
Man har gjort ett utskick till distriktets tävlingsansvariga om adressändringar.
Påminnelse om 2018 års tävlingar har skickats ut och svar önskas innan den 1
juni.
Funktionärerna i distriktskatalogen ska uppdateras.
DM-reglerna i lydnad har uppdaterats.
Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2017-04-25
Justeras
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Domarprovet har genomförts: Carina Swartling 1B, Falbygdens BK
Tomas Fransson 1B, Mullsjö BK
Anders Mandorsson 1A, Mullsjö BK
Licens
Man har hållit en utbildning på provledare, 9 st. anmälda och 8 st. godkända.
Licensutbildningen är genomförd med 9 st. deltagare.
Räddningshund
Inget att rapportera.
PR/Info
Distriktet är anmälda till nationaldagsfirandet i Karlsborg. Mer information
kommer.
Kallelsen till medlemsmötet den 15 maj har skickats ut. Mötet hålls på Skövde
BK. Dagordningen kommer att skickas ut på måndag 1 maj.
RUS
Det som är aktuellt är att med ny låsningsperiod är det nya anvisningar och
regler för MH och MT. Den största skillnaden är att det nu finns två nivåer av
genomfört MH. Ett för deltagande i tävling som inte är någon skillnad mot
tidigare. Ett för registrering av avkomma där det krävs att man genomfört hela
provet och har kryss i alla rutor. Inga ändringar i utförande.
Anvisningarna är delade i två, en utförandeanvisning och en allmän.
Samtliga bestämmelser har bytt namn till regler.
Samtliga banor utom Skövde BKs mentalbanor är nu besiktade och Skövdes
bana kommer att besiktas under våren.
Numer finns det även två varianter av MT. MT 2007 som är det officiella och
MT 2017 som är inofficiellt. I Skaraborg genomförs endast MT 2007 eftersom
det är det som ger titeln Korad.

c. Övriga
Inget att rapportera.
§27. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning).
Beslutsliggaren rullar på, inget nytt att rapportera.
§28. SBK Kongress
På mötet den 8 maj kommer vi att gå igenom handlingarna till kongressen.
Detta kommer att gås igenom på medlemsmötet den 15 maj, styrelsen har ett
förmöte innan medlemsmötet.
§29. Övriga frågor
U-SM deltagare: Jan-Olof har endast fått svar från Hanna Andersson, Götene
BK. Styrelsen ska fråga Hanna vad hon vill ha och utdelning sker på
medlemsmötet den 15 maj.
Dagordning till medlemsmötet kommer att skickas ut på måndag 1 maj. Det är
en standarddagordning plus val av revisor och kongresshandlingarna. Distriktet
bjuder på fika.
Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2017-04-25
Justeras
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Karlsborg BKs ordförande vill att styrelsen tar fram en ordentlig plan/program
för nationaldagsfirandet den 6 juni med plats, vilka tider som gäller, vilka som
kommer m.m. Man vill inte att det ska bli som förra året när folk som lovat att
komma inte kom utan man fick kalla in folk i sista stund. Karlsborg BK undrar
också om det är rätt att de deltar med agility och patrullhund. Jan-Olof
meddelar att man väntar på att få till ett möte med Karlsborgs kommun och att
man förhoppningsvis har svar till den 8 maj.
Till medlemsmötet: Klubbarna måste bli bättre på att informera om SBK bland
sina medlemmar och trycka på att SBK är en frivilligorganisation.
§30. Nästa styrelsemöte 2017-05-08 kl. 18.30 Falbygdens BK
§31. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.30.

protokollet justeras,

-----------------------------------------------------Jan-Olof Säll, ordförande

----------------------------------------------------------Johanna Hannerfors, sekreterare
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