
Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           

Datum:    2013-05-14
Tid:         19.00
Plats:       Skövde BK
              

                                            Närvarande: 23 st enligt närvarolista

Dagordning

§22.     Mötets öppnande

§23.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§24.     Fastställande av röstlängd

§25.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§26.     Fastställande av dagordning 

§27.     Valberedningen val av en suppleant till styrelsen och en ledamot till valberedningen

§28.     Rapporter

a. Ekonomi

b. Kommittéer

§29.     Genomgång av kongresshandlingar

§30.     Övriga frågor

§31.     Mötets avslutande

§22.     Mötets öppnande

            Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en 

            tyst minut för att hedra minnet av Bertil Björklund.

§23.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

            Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ylva Persson och Marie Lillerskog.

§24.     Fastställande av röstlängd

            Röstlängden fastställdes till 33 röster av 62 möjliga.

§25.     Fråga om mötet blivit stadgeénligt utlyst

            Inbjudan till mötet mailades ut till klubbarna och lades upp på distriktets hemsida  
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            2013-04-13. Mötet beslutade att mötet blivit stadgeénligt utlyst.

§26.     Fastställande av dagordning

            Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§27.     Valberedningen val av en suppleant till styrelsen och en ledamot till valberedningen

            Skara BK hade inte lämnat in namn på ledamot till valberedningen, efter deras nästa styrelse- 

            möte kommer namnet att meddelas på distriktets hemsida.

            Suppleantplatsen i styrelsen lämnades vakant till nästa distriktsmöte eftersom inget namn 

            kom fram.

§28.     Rapporter

            a.   Ekonomi

            Totalt på konton och PG fanns 135 882,69:-. 

            Sista fakturan för stamboksföringsavgifter IPO från SM hade just kommit och när den har 

            betalats avslutas SM-kontot.

            Medlemsavgifterna kommer in från klubbarna och budgeten följs bra.

            b.   Kommittéer

            Agility

            Inget att rapportera.

            Licensgruppen

            Ingen rapport.

            PR/Info

            Distriktskatalogen, viktigt att den är uppdaterad, ordförande vädjade till de klubbar som ännu 

            inte gjort detta att maila sina kontaktuppgifter till Kajsa Linnarsson som ansvarar för den.

            Hemsidan har fått en ny länk: klubbnytt, som en gästbok där alla kan lägga ut aktiviteter.

            Kalender, uppdatera den!

            RUS Rasutveckling

            Christer Lundberg rapporterade, se rapport på hemsidan.
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            PH Patrullhund

            Ingen rapport, styrelsen ansåg efter tidigare rapport från kommittéen att ungdomsverksamhet

            inte får uteslutas i verksamheten, pengar finns och ska användas.

            RH Räddningshund

            Kommittéen är vilande, endast ett godkänt ekipage finns, Ulla-Britt Norberg kvar som 

            kontaktperson. En personlig inbjudan skickas ut till utbildade instruktörer för en träff med 

            distriktsstyrelsen för att diskutera RH´s framtid i distriktet.

            Tävling

            Berit Björk rapporterade att teoriprovet för de kommande bruksdomarna var inte rättat än.

            A domarprov 7/6 Falbygdens BK.

            Tävlingsledarutbildningarna i Lidköping och Tibro pågår.

            Flera inställda tävlingar pgr av vädret.

            Utbildning

            Marie Lillerskog rapporterade att utbildningsplaner klara- körs fullt ut from 2014.

            Vidare om: utbildningsgång, ”gamla” instruktörer heter sitt ”gamla” namn, eget ansvar

            (klubbens) att uppdatera sig på bl a analysinstr + TSB modellen, Marie och Titti har utveck-

            lingsdagar i detta, Rallylydnadsinstruktörsutbildning på gång men platser finns kvar- måste

            ställas in?, Marie och Titti ska gå lärarutbildning- två kompetenser- Rally+ALI- börjar i höst 

            med grundmodul + ALI +Rally, en tävlingsinstruktörsutbildning hålls i höst av Jessica 

            Mankovitz, en L1 14/9, Lars Fält 9/11 håller föredrag om nosarbete Skövde BK, M1 planeras

            början på 2014.

            L2 efterfrågas, Barbro Lund berättar att Studiefrämjandet står för alla kostnader, hur man går

            tillväga och vad utbildningen innehåller. Marie går ut med förfrågan till klubbarna. 

§29.     Genomgång av kongresshandlingar

            Genomgång av motioner:

            Nr 1: ang införande av ytterligare en apportvikt samt hinderhöjd vid brukstävlingar.

            Mötet ansåg att FS förslag att hänskjuta frågan till kommande regelrevidering är rätt men att 

            apportvikter och hinderhöjder bör ses över i nästa regelrevidering.

            Nr 2: ang att införa förtur att delta vid bruksprov inom det egna distriktet.

            Även denna fråga anser FS ska hänskjutas till kommande regelrevidering. Synpunkter fram-
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            förs att vi bör ha en åsikt om detta då det är svårt att komma med, särskilt på elit spår, i de 

            andra grenarna finns inte detta problem. Arne Våring tyckte att man ska ha en ny klass för 

            elit, championhundar, detta måste bli en ny motion till nästa kongress. Christer tyckte att FS

            får i uppgift att se över detta till nästa regelrevidering. Mötet ansåg att FS förslag är rätt.

            Nr 3: ang mondioring. 

            Eftersom det inte är sakligt framställt i motionen så beslutade mötet att stödja FS förslag att 

            avslå motionen pgr av att ett införande av mondioring i nuläget inte är aktuellt med anledning

            av Nordiska Kennelunionens ställningstagande i frågan.

            Genomgång av förbundsstyrelsens förslag

            Nr 1: ang förbundsavgift 2014-2016. 

            En höjning föreslås med 30:- för 2014 och med 10:-/år för 2015-16.

            Christer föreslog att mötet tittade på budgeten innan beslut, mötet beslutade att följa förs-

            laget och återkomma till punkten.

            Nr 2: ang bildande av verksamhetsklubb för agility.

            Diskussioner om vad som händer om agilityn flyttar ut från klubbarna: vems är hindermate-

            rialet som köpts in av klubbarna? Är det eliten som går över och de ”vanliga” blir kvar?

            Eliten upphovet till utredningen? En kompromiss för att få fler nöjda? Har varit svårt att 

            följa debatten, verksamheten har inte fungerat riktigt bra i alla klubbar. Agilityn är ett sätt att

            få in ungdomarna till klubbarna.

            Mötet var överens om att det var mycket synd att ingen från kommittéen var närvarande på 

            mötet och redogjort för vad de aktiva tycker! 

            Mötet ansåg att våra kongressdelegaterna får lyssna in på kongressen och rösta därefter, även 

            vid övriga röstningar, kan man inte besluta hur man ska rösta så lägger man ner sin röst.

            Nr 3: ang revidering av SBK´s grundstadgar.

            Mötet var enigt om att detta förslag måste följa föregående förslag.

            Nr 4: ang förändring i bruksprovsregler gällande krav på genomfört MH.

            BPH är SKK´s prov. Diskussion om skillnaden mellan proven, Christer påtalade att kravet på 

            känd mental status borde skärpas, hund med ökande rädsla borde inte få avlas på! 

            Mötet beslutade att avslå motionen.

            Mötet ajounerades kl 20.20-20.40 för fikapaus.

            Verksamhetsberättelse 2012
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            Genomgång av 

            Översikt: negativ medlemsutveckling, agility och de nya grenarna RL och IPO går framåt.

            Ekonomi: Medlemsintäkterna har minskat med ca 600 000:-.

            Förlagsverksamheten har gått stort plus pgr av regelrevideringen.

            Utskotten har gått stort under budget, alltså mycket mindre verksamhet!

            Kongressen  har kostat enormt mycket! Dyrt boende mm, ligger i år i Örebro, billigare.

            Regementen och liknande borde kunna utnyttjas. Distrikten betalar själva sitt deltagande.

            Budget: Intäkterna är 1,7 milj mer än budget.

            SBK Tävling har kostat 1 milj mer än budget, hur har upphandlingen gått till?

            Organisation: Medlemsantalet har minskat med 2%. Lokal verksamhet ökar och det visar

            att distrikten tar målen på allvar! 

            MH och MT har ingen statistik alls. 25% av MH och 34% av MT är oredovisat.

            FS arbets-och styrgrupper, bra genomgång och lätt att följa.

            Utskottsarbete: mötet ville att man frågar ang föreningscoacher, föreningsutbilningar och 

            bollplank.

            Tävlingsstatistik: stämmer den? 2011 mycket mer tävlande! Siffrorna ifrågasätts, 2010 och

             2012 ligger i nivå med varann medan 2011 genomgående är mycket högre!

            Avel och hälsa: Mentalbeskrivning, 75% av MH hos lokalklubbarna.

            Kansliorganisation: FS- länge ska man orka utan att lyfta arvoden?

            Kongresshandlingar

            Mål-och handlingsplan: lokalklubbarna har ensamt ansvar att attrahera nya medlemmar 

            och minska genomströmning. Mötet diskuterade ang detta, instruktörerna betalas när de har 

            kurs hos privata aktörer- hur bemöter vi det? Vi kan inte ta emot alla som vill gå kurs, vi 

            måste ha fler som vill ha kurs för att kunna få fler medlemmar. Diskussion behövs om detta!

            Marknadsföring är en stor sak, vi måste vara bättre än de privata! Alla vill inte vara aktiva i 

            klubben bara för att man går en valpkurs. Vi måste bli mer aktiva med kursdeltagarna efter 

            kurs, även för att få fler att börja tävla. Barbro gav tips om aktiva promenader utan krav på     

            medlemsskap i samarbete med Studiefrämjandet som kan hjälpa till vid 5-7 promenader 

            under en period och då  försäkringen finns hos Studiefrämjandet, detta kan ge ett intresse för  

            vår verksamhet! Årets ordförandekonferens bör avhandla detta!

            Rasutveckling:ansvar FS/rasklubb, ska även vara lokalklubb.

            Utbildning: webbaserad utbildning för funktionärer, ansvar FS/lokalklubb, ska även vara 

            distrikt.
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            Budget: admin.avgifter prov och tävling väldigt lågt 2013, vi såg inte kopplingen mellan ut- 

            fall 2012 och budget 2013-16.

            Utskott: vi drar oss mot mindre verksamhet.

            Förlust på 482 500:- 2012, har vi råd med detta? Vi kan inte bara höja medlemsavgiften så 

            fort det går lite tungt!

            Mötet återgick till förbundsstyrelsens förslag nr. 1 angående förbundsavgiften 2014-16.

            Diskussion ang olika kostnader och medlemstappet som varit 2% under 2011-12.

            Mötet ansåg att vi röstar för FS förslag med reservation- avkräv en förklaring till budget, hur 

            den är tänkt osv. Vad är det som gör att vi ska höja? Förlusten? Medlemstappet? 600 000:-

            är tappat på medlemsminskningen. Medlemsavgift+kursavgift är mycket stor!

            Valberedningens förslag: genomgicks och godkändes.

§30.     Övriga frågor

            Barbro informerade om Studiefrämjandet, hur vi, distrikt och lokalklubbar, kan få hjälp 

            genom samarbete, hon tyckte att distriktet ska utnyttja detta mycket mera vad gäller ledare 

            och förtroendevalda. 

§31.     Mötets avslutande

            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 22.00.

protokollet justeras,

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                        Lalla Hammarström, sekreterare

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

Ylva Persson, justerare                                            Marie Lillerskog, justerare 
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