
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-09-18
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande:       Jan-Olof Säll               Ulla-Britt Norberg               Arne Våring
                           Barbro Lund               Jan Åberg                             Lalla Hammarström      

Ej närvarande: Per Dahlgren (avanmäld)
                           Britta Althorn (avanmäld)
                           Maria Lögdlund (avanmäld)

Dagordning

§44.   Mötets öppnande
§45.   Godkännande av dagordning
§46.   Föregående mötets protokoll
§47.   Rapporter

a. Ekonomi
b. Kommittéer
c. Övriga

§48.   Skrivelser
§49.   Per D rapport från telefonmöte FS
§50.   Medlemsmötet 18/11
§51.   Övriga frågor (Gullspångs BK, ungdomsläger, Götene, IPO-R SM, Nationaldag)
§52.   Nästa möte torsdag 30/10 kl 19.00
§53.   Mötets avslutande

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

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

§46.   Föregående mötets protokoll 
          Föregående mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

§47.   Rapporter
                  a.  Ekonomi
         Totalt fanns 254 676:- på pg och konto.
         12 000:- in från Närkedistriktet för utbildningen Marie Lillerskog har hållit där.
          Mycket pengar finns nu, vi behöver satsa på utbildning, ungdom mm så att pengarna går till-
          baka till klubbarna. Detta ska funderas på nu, vi måste ha ett förslag att redovisa till medlems-
          mötet i november. Vi ligger bra till gentemot budget.
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                  b.  Kommittéer
          RUS rasutveckling
          Christer har rapporterat ang färre anmälningar till MH och MT, att vardagsägare ofta har svårt 
          att skapa konto och tycker det är jobbigt, detta tillsammans med att återbetalning stannar i sys-
          temet och att det krävs medlemskap i organisationen (SKK) bildar tillsammans ett stort hinder.
          Denna problematik kommer att tas upp på RAS/RUS konferensen 8-9 november. Där kommer
          även de nya läroplanerna för mentalfunktionärer att tas upp. Christer och Agneta Oddfors 
          representerar vårt distrikt på konferensen.

          PH patrullhund
          Eva har rapporterat ang projektkursen patrullhundskurs internat som avslutats med gott resul-
          tat, med ett ekipage från Skaraborg. 
          Distriktet hade ett ekipage på prispallen på Försvarsmaktsmästerskapen, Mikael Åberg och 
          Elmer kom på tredje plats. Även Kristin Martinfält och Nero gjorde en bra tävling och slutade 
          på övre delen av resultatlistan. Detta säkerställer att distriktet har två platser på nästa års 
          mästerskap.
          Huvudfrågan på nästa möte är KU utbildning under hösten/vintern, även frågan ang DM är 
          prioriterad.
          Det har framkommit brister på 38:e bataljonen som beror på att kompanichef inte uppdaterat  
          sina listor, tråkigt då årets ”vanliga” kurs ställdes in då det inte fanns lediga befattningar att 
          utbilda till. Man försöker nu få igång utbildning redan i höst för att täcka detta behov. 
          Kommunikation med SBK centralt pågår i frågan.
          Jan rapporterade också att Certprov hålls i Mullsjö 20-21/9, och att Karlsborg har haft funk-
          tionskontroll på 8 ekipage.

          Utbildning 
          Marie hade rapporterat ang policy som inte är färdig ännu, i den ska stå vad som förväntas av
          en lärare och ersättningarna, en prislista som hon vill tas upp till diskussion i styrelsen. 
          Styrelsen anser att detta ska diskuteras med klubbarna innan distriktsmötet i november.
          2 personer åker på utbildningskonferensen.
          En föreläsning hålls på Billinge BK 27/9, nu ca 20 anmälningar.
          En M1 den 8/11 och en prova på rapport den 15-16/11.
          Carola Berg startar upp en grundmodul på Falbygdens BK den 11/11.
          Titti Benjaminsson kan inte examineras vid lärareventet och instruktörerna kan inte examine-
          ras pgr av att hon inte färdigställt deras utbildning. Styrelsen beslutade att inte låta Titti åka 
          på lärareventet då inte utbildningen utförts enligt gällande regler.

          Licensgruppen
          Ulla-Britt rapporterade att en Licensteori körs den 24/9 med 11 anmälda på Falbygdens BK
          med Micke Wadström.

          RH räddningshund
          Ulla-Britt rapporterade att verksamheten är under positiv förändring.

          PR/Info
          Hemsidan hålls uppdaterad.

          Tävling
          Möte har hållits ang regelrevideringen. I år är det en sammanslagen konferens för både bruks 
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          och lydnad, där man börjar med en allmän info och sedan delar man upp sig på var sin del.
          Man vill även i år åka 2 per del, alltså 4 st. Styrelsen beslutade att 4 ska åka och att kommit-
          tén får i uppdrag att utse vilka dessa är.

          Agility
          Lalla har fått pärmen som utlovats av Annelie. Styrelsen jobbar vidare med att få fram en an-
          svarig för kommittén.

c. Övriga
           Inga rapporter.

§48.   Skrivelser
          Inkomna: Inbjudan till konferens för distriktens hundägarutbildning 25-26/10-14.
                          Kvartalsinformation från Utskottet Prov och Tävling.
                          Kommunokationsbrev från Utskottet Avel och hälsa.
                          Programutkast RAS/RUS konferens 8-9/11-14.

§49.   Per D rapport från telefonmöte FS
          Jan-Olof informerade om telefonmöte inför varje FS möte med rasklubbar och distrikt.
          Det senaste gällde bl a ny dressyrpolicy och regelrevideringen.

§50.   Medlemsmötet 18/11
          Kallelsen ska vara ute 30 dagar innan, Jan-Olof gör dagordning och Lalla mailar ut inbjudan.

§51.   Övriga frågor (Gullspångs BK, ungdomsläger Götene, IPO-R SM, Nationaldag)
          Jan-Olof tar fram centrala beslutet för att ordna konto för Gullspångs pengar.

          Ungdomslägret i Götene, Barbro visade bilder från lägret och läste utvärderingarna som var 
          mycket positiva. 17 deltagare från 7 olika klubbar deltog. Planering startar inför nästa års 
          läger.
          
          Varberg skickar hela ekonomiska rapporten för årets IPO-R SM till oss för att vi ska kunna
          gå vidare i frågan.

          Nationaldagen, Jan-Olof har kontaktat ansvariga för nationaldagsfirandet i Karlsborg som
          är mycket positiva till vår förfrågan att få deltaga.

          Årsmötet 2015, förslag från arrangerande Mariestads BK ang lokal, styrelsen tyckte lokal-
          kostnaden är hög, Jan-Olof tar kontakt ang detta.

          Jan tog upp utbildningen till provledare, utbildningsvägen måste ifrågasättas, nu tar det ca 9
          år att bli klar!
          Jan tog också upp DM patrullhund, detta måste arrangeras, bör tas med till distriktsmötet.

          Arne tog upp kommunikationen mellan tävlingsarrangerande klubb och uttagen domare som
          inte alltid fungerar. Klubbarna måste kalla och/eller avkalla domare!

§52.   Nästa möte tors 30/10 19.00
          Nästa möte är 30/10 19.00 Skövde BK.
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§53.   Mötets avslutning
          Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 21.05.

protokollet justeras,

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