
Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           

Datum:    2014-05-06
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
Närvarande: 23 st enligt närvarolista

              

Dagordning

§1. Mötets öppnande

§2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§3. Fastställande av röstlängd

§4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§5. Fastställande av dagordning 

§6. Rapporter

a. Ekonomi

b. Kommittéer

c. Övriga

§7. Genomgång Kongress

§8. Info från Studiefrämjandet

§9. Ungdomsläger Götene

§10. Övriga frågor

§11. Mötets avslutande

§1.       Mötets öppnande

            Ordförande Jan-Olof Säll hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.       Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

            Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Christer Lundberg och Ulla Jansson.

§3.       Fastställande av röstlängd

            Röstlängden gicks igenom och fastställdes till 30 röster av 57 möjliga, 8 klubbar av 16 var 

            närvarande.
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§4.       Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

            Mötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§5.       Fastställande av dagordning

            Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§6.       Rapporter

            a. Ekonomi

            Ulla-Britt Norberg rapporterade att totalt fanns på PG och konto 163 288:- och ett plus 
gentemot budget på 2 046:-. En justering av budget ska göras då vi förlorat medlemmar pgr 
av nedläggningen av Gullspångs BK.

            Jan-Olof redogjorde för Gullspångs BK´s ekonomi, det fanns 50 000:- som nu sätts på ett 
eget konto i 5 år för ev uppstart av klubben. Startas inte klubben inom denna tid tillfaller 
pengarna Skaraborgsdistriktet. Distriktsstyrelsen har informerat Förbundsstyrelsen.

            b. Kommittéer

             Agility

             Annelie Larsson rapporterade att Ungdomsklassen på DM nu är borttagen.

             En A1 körs i Götene i juni med Anita Axelsson. 

             En A2 planeras.

             Två tävlingssekreterare har utbildats.

             Nybörjarcupen är igång.

             DM går i Habo 5/10.

             En facebookgrupp, Agility Skaraborg, har startats med idag 152 medlemmar.

             Licensgruppen

             Ulla-Britt rapporterade om teori för licensutbildning.

             PR/Info

             Jan-Olof rapporterade från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg.

             RUS rasutveckling

             Christer Lundberg rapporterade om nya läroplaner.

             Planerad kurs i Skara som ställts in, Rottweilerklubben fångade upp de som ville gå kurs.

             Uppskjuten konferens.

             Mindre anmälningar till MH. Kan finnas flera anledningar till detta, att man måste skapa 
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             konto på SBK Tävling, BPH, prishöjning och att man sedan 2010 måste vara  medlem i SBK

             för att kunna anmäla kan nog påverka.

             Styrelsen

             Jan-Olof rapporterade att Britta Althorn och Maria Lögdlund representerar Skaraborg på 

             SBK Kongressen 17-18/5. 

             PH patrullhund

             Ingen rapport.

             RH räddningshund

             Ulla-Britt hade inget att rapportera.

             Jan-Olof sa att man kan starta sökkurs för att sedan söka sig till Missing People.

             Barbro Lund föreslog att man kör sökkurs som studiecirkel genom Studiefrämjandet.

             Ulla-Britt har hänvisat till andra klubbar för dem som vill gå kurs.

             Tävling

             Tävlingsledare lydnadsklass utbildning i höst i Skara/Lidköping med Alf Carlsson.

             De blivande bruksdomarna har sin examination i maj.

             Ansökningar tävlingar 2015 ska vara inne senast 1/6.

             Utbildning

             Marie Lillerskog fortsätter som kommittéansvarig och hade rapporterat att ny rallyansvarig

             är Gudrun Berger, Mariestads BK, och att kommittéen även består av Annelie Karlsson och 

             Anette Kjellén.

             Två grundmoduler är avslutade i år.

             10 st allmänlydnadsinstruktörer har påbörjat sina kurser på sina klubbar för att efter genom-

             förd kurs bli certifierade.

             En rallylydnadsinstruktörsutbildning beräknas starta 1/6 i Tibro.

             Marie startar i maj en rallylydnadsinstruktörsutbildning i Närke, distriktet får in 2000:-

             per deltagare i avgift!

             Minst en grundmodul beräknas starta i höst.

             En ”prova på” rapporthelg för instruktörer och assistenter och ev andra intresserade i mån 

             av plats blir den 15-16/11 på Götene BK med Barbro Lund som ansvarig.
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             Den 27/9 kommer det bli en ”belöningsträningsdag” med Jessica Mankovits och Marie 

             Lillerskog för instruktörer/lärare/assistenter.

             Utbildningskonferensen framflyttad till 25-26/10, räknar med att kunna delta med två

              personer.

             Hade ett KUL-möte 10/4 på Billinge BK med väldigt få deltagande klubbar, där framkom 

             att man önskar en gemensam kostnad på mat/fika när man har arrangemang ute på våra 

             klubbar i distriktet.

             Intresset är väldigt lågt ute i klubbarna att utbilda tävlingssekreterare och skrivare till rally-

             lydnaden. Intresset är stort att få tävla men vi kan inte arrangera tävlingar utan dessa funk-

             tionärer. Se förslag på utbildningsplan som var gjord för våren och som ev kan köras i höst.

             En gemensam ansträngning i distriktet är nödvändig för att kunna få igång verksamheten.

             Britta Althorn uppmanade klubbarna att ta med sig detta!

             Ett missförstånd angående kulturbidrag för MH och MT, vid KUL-träff hade man framhållit 

             att man kunde ha ett kulturbidrag för varje hund, detta dementerades av Barbro. Man kan ha 

             ett kulturbidrag för varje MH/MT.

             c. Övriga 

                 Inga rapporter.

§7.        Genomgång Kongress 

             Jan-Olof började genomgång av kongresshandlingar och lämnade ordet fritt för åsikter,

             Christer Lundberg berömde beskrivningen av systematiskt målarbete och årshjul.

             Britta frågade om föreningscoacher, varför i SBK när det finns i Studiefrämjandet?

             Det fungerar inte så i hela landet berättade Christer. Detta ska vara en stöttande hjälp för 

             klubbarna, som inte går förbi distriktet.

             Christer hade synpunkter på Öka antalet medlemmar i Brukshundklubben, målet motverkas 

             i viss mån av att utgifter läggs på distrikt, rasklubbar och lokalklubbar, t ex för lärarutbild-

             ningar. Detta leder i sin yttersta konsekvens till färre medlemmar.

             Under Säkerställa Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och ansvar, fanns synpunkter

             om ansvarsfördelningen, när det gäller prov, tävlingar, MH (60%) och MT (52%) genomförs

             den övervägande delen av verksamheten med lokalklubb som arrangör. Ansvaret ska förde-

              las på Förbundsstyrelse, rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.

             Under Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster bör ansvarsfördelningen vara som 

              föregående eftersom verksamheten bedrivs i huvudsak på distrikt och lokalklubbar.
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              Barbro Lund påpekade under Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund, att

              man skriver samma sak varje år, hur ska vi kunna? Ska vi öka kursavgifterna? De säger vad 

              vi ska men inte hur!

              Britta tyckte att vi ska klara av valp- och grunderna i första hand.

              Christer tog upp ansvarsbiten, mycket läggs på lokalklubben, det bör läggas på distrikt och 

              rasklubb också.

              Under Öka attraktionskraften för prov och tävling fanns synpunkter om att vi vill satsa på

              bruksgrenarna! Barbro uppmanade oss att läsa en rapport som finns på hemsidan, vad vill vi

              göra?

              Under ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet ansåg Christer ang korrigering av 

              utskottskostnader att man drar in, stryper verksamheten. Det blir en negativ spiral, detta 

              främjar inte fler medlemmar och en aktiv organisation! Korrigering av utskottskostnader

              bör upphöra snarast möjligt.

              Valberedningens förslag fanns inga synpunkter på.

              Förbundsstyrelsens förslag om höjning av förbundsavgiften med 10:- 2016 och med 20:-

              2017 diskuterades, höjningen för 2016 var känd men inte att den ska höjas även 2017.

              Mötet enades om att vårt distrikt ska rösta nej till höjningen med 20:- för 2017.

              Motion 1

              Ansökan om lydnadsprov. Förslaget från FS att ta med sig detta till det kommande regel-

              revideringsarbetet tyckte mötet var bra och vill trycka på detta.

              Motion 2

              Förändring av betalningsrutiner vid anmälan till prov och tävling.

              Konto i SBK Tävling diskuterades, alla ska kunna betala!

              Motion 3

              Konsekvenser för tävlandes hund vid oacceptabelt betéende vid gruppmoment i lydnad och

              bruks. Mötet ansåg att det finns redan ett regelverk.

              Motion 4

              Reducering av antalet startande i Rapporthundsgruppen vid SM för Brukshundar.

              Ska tas med till regelrevideringen.

              Motion 5 och 6

              Förbundskongressen bör hållas vartannat år.

              Mötet såg flera fördelar med att hålla ordinarie kongress vartannat år istället för som nu 

              varje år, inte minst ekonomiskt. Därför ansågs FS förslag om att FS ges i uppdrag av kong-

              ressen att till kongressen 2015 utreda och inkomma med förslag till beslut i frågan.
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              Motion 7

              Gällande stadgeändring gällande fullmaktsröstning på årsmötena.

              Då frågan ligger utanför kongressens beslutdomän ska motionen avvisas.

              Motion 8

              Arvodering av FS samt utskott.

              FS har beslutat att återinföra arvodering för FS och utskottens ledamöter från 1/1-15.

              Mötet ajounerades för fika i 15 minuter.

              Mötet återupptogs och gick igenom Verksamhetsberättelsen.

              Två motioner från förra årets kongress som skulle jobbas vidare med var dels agility och 

               även mondioring. Agilityn togs ju senare över av SKK men en arbetsgrupp för agilityns

               framtid har bildats och tre representanter från SBK ingår i den.

               För mondioring har en arbetsgrupp tillsats som ska göra en djupgående konsekvensanalys

               runt det som handlar om mandioring.

               Verksamhet. Tävlingsstatistik, statistiken för 2011 innehåller felaktiga uppgifter, men inga

               felberäkningar har hittats.

               Certifikat och CACIT, bruksraserna står för 68% och övriga raser står för hela 32%.

               Utskottet för avel och hälsa, under punkten Mentalgruppen fortsätter arbetet med kvalitets-

               säkring vad gäller arrangemang, banor och funktionärer inom mentalbeskrivning och

               mentaltest. Christer ansåg att detta rimmar illa med de nya utbildningsplanerna för Mental-

               figurant MH/MT. Gamla kursplanen för att bli Mentalfigurant A MH/MT utan någon för-

               kunskap var på 48 tim+24 tim praktik. Nya kursplanen är på 16 tim, utbildningstiden är 

               kortad till 1/3 av den tidigare.Detta är något vi måste ta på allvar och det borde oroa ras-

               klubbar, uppfödare och hundägare liksom alla som bedriver mentalverksamhet.

               Utskottet vill verka för att alla brukshundar som våra uppfödare får fram ska få plats och 

               hjälp på lokalklubbarna, återkommer varje år, vi har inga möjligheter att göra detta.

               Statistik MH. Antalet MH har minskat med 12%, bruksraserna har minskat med 6% och 

               övriga raser med 20%. Kan finnas många olika orsaker. Bland det totala antalet beskrivna

               hundar utgör bruksraserna 62% och övriga raser 38%. Även om vi ser att andelen bruks-

               hundar sakta ökar från år till år utgör övriga raser fortfarande en stor del.

               Utskottet för hundägarutbildning. Den nya lärarutbildningen har inte varit ute på remiss 

               trots stor kostnadsökning.

               Annelie Larsson tog upp utbildningen av agilityinstruktörer, än så länge gäller de gamla 
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               reglerna. Kraven är för höga ansåg hon och berättade att nya regler kommer från agility-

               klubben vid årsskiftet.

               Verksamhet i distrikt, lokal-och rasklubb. Varför samlar man in statistik om genomförda

              mentalprov för rasklubbarna om man inte redovisar den? Det är viktigt att redovisa hur stor

              del somrasklubbarna står för då det är de som enligt verksamhetsmålen har ansvaret för 

              denna verksamhet.

              Ekonomi. Personalkostnader har sjunkit, har tjänster försvunnit eller bara inte tillsatts?

              Utskotten har gått under budget med 1 481 kkr, detta betyder ju att verksamhet inte hållits.

              Utebliven verksamhet är inte ett bra sätt att spara pengar på då det hämmar verksamheten 

              i stort. Det är illa nog att inte utskotten lyckas genomföra sin planerade verksamhet, de be-

              läggs även med en generell korrigering av budget då de inte lyckats göra av med budgetera-

              de medel vilket i slutändan skapar en negativ spiral. Vi kan inte planera verksamhet och 

              sedan säga att 12% av den planerade verksamheten ska inte genomföras. 

              Hade den/de ej tillsatta tjänsterna varit tillsatta hade årets resultat varit nära en förlust.

              Hade utskottens planerade verksamhet genomförts hade vi haft en förlust på 906 kkr.

§8.         Info från Studiefrämjandet

              Barbro informerade om materialet Medlemsmodellen.

§9.         Ungdomsläger Götene

              Barbro informerade om upplägget av lägret och att man helst vill ha 15-20 anmälningar.

              I dagsläget fanns bara 8 anmälningar, så hon uppmanade klubbarna att gå ut till alla sina 

              ungdomar med informationen. Man har förlängt anmälningstiden till slutet av maj.

              Barbro ville också att vi satsar på ungdoms DM i alla grenar.

§10.       Övriga frågor

              Jan-Olof lade fram förslag från styrelsen att förlägga ordförandekonferensen i början av

              juni, en vardagskväll 19.00-21.00. Mötet tillstyrkte att detta planeras.

§11.       Mötets avslutning

              Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.10.
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protokollet justeras,

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                             Lalla Hammarström, sekreterare

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

Christer Lundberg, justerare                                         Ulla Jansson,justerare
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