
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2013-05-07
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll               Ulla-Britt Norberg             Britta Althorn
                           Lalla Hammarström    Maria Lögdlund som dock avgår från mötet under §22 före 
                                                               genomgång av mål och handlingsplan, kongresshandlingarna.

Ej närvarande: Kajsa Linnarsson (avanmäld)
                           Per Dahlgren (avanmäld)
                           Arne Våring

Dagordning

§17.    Mötets öppnande
§18.    Godkännande av dagordning
§19.    Föregående mötesprotokoll
§20.    Rapporter
           a) Ekonomi
           b) Kommittéer
           c) Övriga
§21.    Skrivelser
§22.    SBK Kongress
§23.    Övriga frågor
§24.    Nästa möte
§25.    Mötets avslutande

§17.    Mötets öppnande
           Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§18.    Godkännande av dagordning
           Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§19.    Föregående mötesprotokoll
           Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§20.    Rapporter
           a) Ekonomi
           Totalt på konton: 124 088,69:-. Ulla-Britt rapporterade att fakturor på medlemsavgifter nu 
           skickas ut till lokalklubbarna.
           b) Kommittéer
            Agility
            Ulla-Britt hade varit i kontakt med kommittéansvarig Anneli Larsson pgr av att inget intresse 
            visats från kommittéen angående budgetarbetet. Styrelsen beslutade att göra en skrivelse till
            kommittén ang vikten av inkomster till distriktet, inte bara utgifter! Jan-Olof tog på sig att 
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           göra skrivelsen.
          
           Licensgruppen
           Inget att rapportera.

           PR/Info
           Mullsjö BK, Riesenklubben och Howavartklubben hade inte uppdaterat distriktskatalogen. 
           Lalla hade mailat Mullsjö BK ang detta, och gör detsamma till de övriga.
           Protokoll från senaste mötet med Krishanteringsrådet, Östra Skaraborg kommer på hemsidan.
           
           Styrelse 
           Distriktsmöte 14/5 19.00 Skövde BK, inbjudan gick ut via mail 13/4 till klubbarna.

           PH Patrullhund
           Maria och även Ulla-Britt hade varit i kontakt med Eva Franzén ang verksamheten, ungdomar
           ska prioriteras så någon form av ungdomsverksamhet ska hållas. Finns inga mötesanteck-
           ningar sedan 2012-08-30 på hemsidan, Jan-Olof kollar upp detta.

           RH Räddningshund
           Ulla-Britt ville ha hjälp av styrelsen att utforma en skrivelse (vädjan) till de utbildade RH-
           instruktörerna i distriktet ang RH:s framtid i distriktet. Jan-Olof skickar ut en personlig in-
           bjudan till samtliga till en träff med distriktsstyrelsen i frågan.

           Tävling
           Rapport från Berit Björk att man med spänning väntar på resultaten från det teoretiska 
           domarprovet. Tävlingsledarutbildningen i Lidköping är snart klar, densamma i Tibro håller
           på med det sista innan teoriprovet.

           Utbildning 
           Rapport från Marie Lillerskog, KUL möte 24/4 på Skövde BK. 
           Föreläsningen i höst blir med  Lars Fält runt boken Nosarbete 9/11, Skövde BK.             
           Arvoden för examinator vid examination är 400:- plus bilersättning vilket följer SBK´s
           centrala arvode.
           Policy dressyr och etik slås ihop till ”Policy i dressyr och hundhållning”.
           En Rallylydnadsinstruktörsutbildning startar 29/6.
           En SBK bruks/tävlingslydnadsinstruktörsutbildning startar efter sommaren.
           Det kommer att bli minst två grundmoduler, en ali och en rally i höst/vinter.
           En M1 kommer att behövas i höst/vinter och en valpspecial.
           Allmänlydnadsinstruktörer m fl bör marknadsföras bättre genom central länk.

           RUS Rasutveckling
           Rapport från Christer Lundberg, se bilaga på hemsidan.

c) Övriga 
           Inga rapporter.

§21.    Skrivelser
           Inkomna: inga.
           Utgående: Fakturor på medlemsavgifter till lokalklubbarna.
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§22.    SBK Kongress
           Gemensam genomgång av kongresshandlingarna inför distriktsmötet 14/5, följande diskute-
           rades bl a:
           Motion nr 1 ang ytterligare en apportvikt samt hinderhöjd vid brukstävlingar.
           Styrelsen stödjer FS yttrande att frågan hänskjuts till kommande regelrevidering.
           Motion nr 2 ang införande av förtur att delta vid bruksprov inom det egna distriktet.
           Styrelsen stödjer FS yttrande att frågan hänskjuts till kommande regelrevidering.
           Motion nr 3 ang mondioring (MR). 
           Diskussion uppstog ang var rasklubben fått uppgifterna ifrån gällande godkänd, officiell
           tävlingsform i Danmark och Finland? 

           Förbundsstyrelsens förslag nr 1 om att höja förbundsavgiften med 10:-/år 2015-2016.
           Många frågor diskuterades: hur kan utfallet bli drygt 1 milj kr mer än budgeterats för SBK
           Tävling? Avtalet? Vem får ränta om jag har pengar på mitt konto? Om jag inte kommer att 
           tävla mer?
           FS förslag nr 2 om bildande av verksamhetsklubb för agility.
           Flera frågor uppstod: vad blir följden i praktiken? Hindermaterial mm, vems är det? Betala 
           hyra? Styrelsen stödjer FS förslag.
           FS förslag nr 3 ang revidering av SBK´s grundstadgar.
           Styrelsen stödjer FS förslag.
           FS förslag nr 4 ang förändring i bruksprovsregler gällande krav på genomfört MH.
           Styrelsen stödjer inte FS förslag.

           Genomgång av mål och handlingsplan. Många frågor kom upp ang budget, bl a utskottskost-
           nader, administrativa avgifter prov och tävling mm.

§23.    Övriga frågor
           Inga övriga frågor fanns.

§24.    Nästa möte 
           Nästa styrelsemöte 11/6 19.00 Skövde BK. 

§25.    Mötets avslutande
           Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.30.

protokollet justeras, 

------------------------------------------------------                -------------------------------------------------------
Jan-Olof Säll, ordförande                                               Lalla Hammarström, sekreterare
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