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Datum 2015-09-01 

Tid Klockan 19.00 

Plats Skövde BK 
               

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

 Britta Althorn Lalla Hammarström   

 Arne Våring Barbro Lund 

Lämnat återbud: Maria Lögdlund 

 

  

Dagordning 

 
§38 Mötets öppnande 

§39 Godkännande av dagordning 

§40 Föregående mötes protokoll 

§41 Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer 

c. Övriga 

§42 Skrivelse beslutsliggare och arbetsordning 

§43 Styrelsens nya utseende skickat till valberedning 

§44 Ungdomslägret 

§45 Övriga frågor (distriktskatalogen klar) 

§46 Dagens beslut 

§47 Nästa möte 

§48 Mötets avslutande 

 

 

§38 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 Till dagens sekreterare valdes Britta Althorn. 

 

§39 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes med tillägg under övriga frågor. 

 

§40 Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll 2015-08-04, gicks igenom och godkändes. 

 

§41 Rapporter 

a. Ekonomi 

Totalt på konto och pg fanns 312 611,85sek 

 60 000sek har flyttats från pg till sparkoto. 

  

b. Kommittéer 

Inga rapporter har inkommit. 
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Agility 

Britta har kontaktat Tävlingsledare PG. Ordförande har kontaktat ordförande på 

Lidköpings BK. Nu är texten DM och Distriktsmästerskap ändrat till Skaraborgs 

mästerskap i SBK Tävling och i Inbjudan. 

Beslut att kalla klubbarnas agilityansvariga och ytterligare en att diskutera agilitys 

framtid i Skaraborgsdistriktet. Distriktsstyrelsen bjuder på mat. Ordförande skickar 

inbjudan. 

Tävling 

Nästa möte 9/9. 11/10 lydnadsdomarkonferens. Arne Vårings kontakter med Marianne 

Dahlin angående patrullhundsdomare och tävlingsledare pågår till kommande tävling. 

Styrelsen 

From 25/8 finns kallelse till medlemsmötet 1/10 på hemsidan. 

Utskick 26/8 till ordförande och sekreterare angående medlemsmötet 1/10. 

Styrelsemötes datum finns på hemsidan. 

Reviderade arbetsordning för tävlings- och utbildningskommittén finns på hemsidan.  

Valberedningen Eva Nyström och Christer Lundberg är kontaktad angående sekreterare 

till styrelsen. 

PH 

Eva Franzén ska ansöka administrativa medel för tjänstehundsverksamheten 2015 

senast 31 september. 

Tjänstehunds SM 4-6/9. Deltar gör Ewa-Maria Hellander och Thomas Lindberg. 1:e 

reserv är Mikael Åberg. 

RAS/RUS 

RAS/RUS konferens 7-8/11 och 6/11 ev. revidering av Mentaltest (MT). 

Beslut att på medlemsmötet informerar Christer Lundberg angående MT. 

Utbildning 

Central utbildningskonferens blir det 24-25/10. 

Barbro informerar att utskick till klubbarna och hemsidan angående allmän föreläsning 

Raskunskap med Annelie Isaksson 22/11 är gjord. 

  

c. Övriga 

Inga övriga rapporter. 

 

§42 Skrivelse beslutsliggare och arbetsordning 

 Skrivelsen rekommendation till Allmänlärarutbildning steg 2 skickad 18/8, bilaga1. 

Beslut att till nästa styrelsemöte läst styrelsens och kommittéernas arbetsordning. 

Beslutsliggare/anteckningar är inte klart. 

 

§43 Styrelsens nya utseende  

Valberedningens uppdrag att lämna förslag på vice ordförande och sekreterare beslutas 

att ha som punkt i medlemsmötes dagordning. 

 

Mötet ajournerades kl 19.55–20.10 för fika. 

 

§44 Ungdomsläger 

5-6/9, 25 anmälda till ungdomslägret på Götene BK. Nu klart med två agilityinstruktör.  

 

§45 Övriga frågor 

a. I Distriktskatalogen är två adresser fel. 
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b. Beslut att till nästa styrelse möte; Har vi något att motionera om från distriktet. 

 

c. Beslutas att på medlemsmötet ha Förtjänsttecken som punkt i dagordningen. 

 

d. Beslutas att på ordförandekonferensen 20/10 ha på dagordningen SBK Skaraborg  

100.000 och Övrigt. Ordförande skickar kallelse och till hemsidan. 

 

§46 Dagens beslut 

Beslut att kalla klubbarnas agilityansvariga och ytterligare en att diskutera agilitys 

framtid i Skaraborgsdistriktet. 

Beslut att på medlemsmötet informerar Christer Lundberg angående MT. 

Beslut att till nästa styrelsemöte läst styrelsens och kommittéernas arbetsordning. 

Valberedningens uppdrag att lämna förslag på vice ordförande och sekreterare beslutas 

att ha som punkt i medlemsmötes dagordning. 

§45 b, c, d. 

 

§47 Nästa möten 

 Beslut om styrelsemöte 17 november, 19.00 på Falbygdens BK. 

 

§48 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.30. 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Britta Althorn, sekreterare 

 


