Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet
Datum: 2017-09-27
Tid:
Klockan 18.30
Plats:
Falbygdens BK
Närvarande:

Jan-Olof Säll
Arne Våring
Johanna Hannerfors

Frånvarande: Carina Swartling

Ulla-Britt Norberg
Gunilla Römmel
Elisabeth Ekberg

Pelle Karlsson

Jan Åberg

Dagordning
§60. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§61. Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§62. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
§63. Rapporter
a. Ekonomi
Ekonomin gicks igenom, se bilaga: Balansrapport.
b. Kommittéer:
 Utbildning
o Utbildningskommittén hade telefonmöte den 30 augusti, se bilaga:
Anteckningar från D-HUK möte.
o Utbildningskonferens är framflyttad till april 2018. Mer information om
detta kommer.
o Föreläsningen med Helen Friberg från hundstallet som skulle varit den
25-26 november har fått ställas in pga. sjukdom. Utbildningskommittén
kommer att hålla ett telefonmöte och diskutera hur man ska gå vidare.
o Utbildningskommittén ställer frågan till styrelsen hur man har tänkt
med 100års firandet och om tanken är att utbildningskommittén ska
planera någon föreläsning.
o Utbildningskommittén har fått in en ansökan från Jennie Lindberg,
1977-11-27, om att få utbilda sig till lärare i grundmodul. Dock har inte
anmälan till kursen gått rätt till då Jenny själv har anmält sig till kursen
och kommit med. Anmälning till utbildning ska alltid gå via lokalklubb
till styrelsen. Frågan är om distriktet ska bekosta Jennys utbildning eller
om Jennys arbetsgivare Naturbruksskolan Sötåsen ska stå för
kostnaden. Styrelsen beslutar att distriktet inte kommer att bekosta
utbildningen för Jenny Lindberg.
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Patrullhund
Inget nytt att rapportera
Tävling
2018 års tävlingar är klara och anmälda. Tävlingskommittén räknar med att
man kommer att ha ca.50 domaruppdrag i lydnad.
Licens
Inget nytt att rapportera.
Räddningshund
Inget nytt att rapportera.
PR/Info
Inget nytt att rapportera
RUS
Christer Lundberg är anmäld till årets RAS/RUS konferens den 4-5 november.

c. Övriga
Inget nytt att rapportera.
§64. Rapport från telefonmöte FS
Jan-Olof Säll deltog på telefonmöte med FS den 19 september. Man tog upp
följande:
o Generalsekreteraren har avgått, rekrytering pågår.
o Man har börjat titta på spårmarker eftersom det är svårt att hitta marker
till tävlingarna. FS ska kolla med alla lokalklubbar hur de har det med
marker.
o Nästa år, 2018, är det storkongress och alla ordföranden från
lokalklubbarna kommer att bjudas in. Förslag från styrelsen är att
distriktet står för resan dit och att man ordnar en samordnad resa med
buss och att klubbarna får stå för uppehälle. Förslaget tas med till
medlemsmötet den 16 oktober för beslut.
o Tävlingslicens SBK utreds. Syftet är att man vill öka intäkterna.
o Viktigt för distrikten och lokalklubbarna att tänka på inför nästa år är att
den nya dataskyddslagen GDPR införs.
o Distriktet fick beröm för att vi har anmält två st. till utvecklingsgruppen.
o FS rapporterade att ekonomin såg bättre ut än befarat. Detta pga.
besparingar och att medlemstappet inte var så stort som man tidigare
trott.
o Senast den 15 oktober kommer FS valberedning att skicka ut sitt
frågeformulär där de bl.a. vill ha in svar och synpunkter på deras arbete,
förändringar i styrelsen m.m.
o Två st. kommer att avgå ur FS styrelse. Därför kommer även två namn
att finnas med i frågeformuläret som kommer att skickas ut från
valberedningen.
§65. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning).
Mätning av hund, tas med till medlemsmötet.
§66. SBK ekonomi (central) beslut RAS-RUS konferens
Christer Lundberg kommer att delta i konferensen.
§67. Ny Webmaster
Iréne Karlsson som är webmaster idag har avsagt sig uppdraget. Frågan om ny
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webmaster tas med till medlemsmötet den 16 oktober.

§68. Övriga frågor
o Valberedning FS – se § 64
o Storkongress – se § 64
o 100års firandet
Tanken med 100års firandet är att det ska pågå olika arrangemang under året. Ett
förslag är att klubben som anordnar årsmötet även kanske kan arrangera en årsfest.
Styrelsen tar med frågan till medlemsmötet den 16 oktober och får återkomma till
utbildningskommittén om de ska arrangera någon föreläsning.
o Det vore bra med en utvärdering av ungdomslägret. Styrelsen kollar
med Götene BK som anordnade lägret om de gjorde någon utvärdering.
o 70års jubileum i Mariestad
Ulla-Britt Norberg från styrelsen åkte och uppvaktade. Mariestad BK
fick ett bidrag till sin nya SBK-flagga och en blomma från styrelsen.
§69. Medlemsmötet är den 16 oktober på Skövde BK kl.19.00.
Allting är klart med Skövde BK inför mötet. Dagordning kommer att skickas ut
senast den 2 oktober.
§70. Nästa styrelsemöte 2017-10-16 kl. 18.00 Skövde BK
§71. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.10 .

protokollet justeras,

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

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