
Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           

Datum:    2015-04-27
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
Närvarande: 18 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.     Rapporter

a. Ekonomi

b. Kommittéer (Agility, Lic, PR/Info,RUS,Styrelsen,PH, RH, Tävling, Utbildning)

c. Övriga

Fika 20 min

§28.     Val av vice ordförande

§29.     Styrelsens förslag om mat och fika

§30.     Kongresshandlingarna

§31.     Övriga frågor

§32.     Mötets avslutande

§22.     Mötets öppnande

            Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§23.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

            Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anette Andersson och Gunnar Andersson.

§24.     Fastställande av röstlängd

            Röstlängden fastställdes till 27 röster av 57 möjliga, endast 7 av 16 klubbar representerades.
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§25.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

            Kallelsen till mötet mailades ut till klubbarna 26/3, mötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt

            utlyst.

§26.     Fastställande av dagordning

            Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§27.     Rapporter

            a.     Ekonomi

            Ulla-Britt hade rapporterat att totalt på bank och pg finns 235 485,35:-, resultatet ligger nu

            ca -20 000:- mot budget men i maj skickas medlemsfakturorna ut till klubbarna.

            b.     Kommittéer

            Agility

            Ingen ansvarig finns, styrelsen har lagt ut förfrågningar till flera aktiva men intresset har 

            varit mycket lågt! Frågan gick till mötet om något förslag fanns. Verksamhet finns, då måste 

            också samarbete med distriktet finnas, man prioriterar inte distriktssamarbete. 

            PH patrullhund

            Jan Åberg berättade att arbetet med arrangemanget av DM fortskrider.

            Kurs planeras, informationsmöte har hållits och inträdesprov hålls 17/5. Man har fått godkänt

            att utbilda 8 ekipage.

            RH räddningshund

            Kåre Lögdlund är ny kommittéansvarig.

            IPO-R SM 2015 arrangeras av Lidköpings BK.

            Joakim Toftby, Tomtens BHK, skulle åkt till det jordbävningsdrabbade Nepal men den 

            svenska insatsen blev inställd i sista stund.

            RUS rasutveckling

            Christer Lundberg rapporterade att äntligen har nya utbildningsplaner kommit och man kan 

            nu erbjuda en M1 i Nossebro 14/6, en Mentalfigurantutbildning i Nossebro 4-5/7 och en 

            Mentaltestledarutbildning 3-5/7. M 3 är förkunskapskrav för testledarutbildningen.

            SBK Tävling är ett bekymmer för de som måste skapa ett konto bara för ett MH.
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            Tävling

            Bosse Linnarsson rapporterade att inga utbildningar är på gång just nu, tävlingsperioden är

            intensiv just nu. 

            Berit Björk hade rapporterat att 1/6 ska klubbarna ha kommit in med sina önskemål om 

            tävlingar 2016.

            Anders Wennerberg dömer SM Sök och Bosse Linnarsson dömer SM Rapport 2015.

            Licensgruppen

            Ingen rapport.

            Utbildning 

            Marie Lillerskog rapporterade från D-HUK:

            Rallylydnadsinstruktörsutbildning startat 22/8 på Skövde BK med Titti Benjaminsson.

            Instruktör/assistent/lärardag 4/7 på Billinge BK med Zandra Beier om inlärning.

            Nosework för instruktörer/assistenter/lärare 18/10.

            Spårinstruktörsutbildning pågår på Falbygdens BHK, ny utbildning.

            Lärarutbildning steg 2 (problemhundar) i november, budgeterat för 3 lärare.

            2 allmänlydnadsinstruktörsutbildningar i höst, Falbygden/Mariestad.

            Förhoppning finns om 1 grundmodul.

            M1 planeras i höst för blivande allmänlydnadsinstruktörer.

            Kommittéen önskar att de som söker utbildning ska ha rekommenderats av sin klubb och av

            distriktsstyrelsen för att få gå, rekommendationen ska vara med i anmälan. Detta för att få

            de deltagare som verkligen är rätt människor för uppgiften.

            Grundmodul är borttagen som krav för att få gå agilityinstruktörsutbildning, fel ansåg KUL-

            mötet, alla andra ska gå den för att få gå instruktörsutbildning. Marie önskade att detta ska 

            vara ett krav i Skaraborgsdistriktet. Förslag till detta tas upp på distriktsmötet i höst och 

            finns då med på dagordningen.

            PR/Info

            Maria Lögdlund har tagit över ansvaret för distriktskatalogen, klubbarna ombads att uppda-

            tera till henne.
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           Styrelsen 

           Nationaldagsfirandet i Karlsborg, SBK Skaraborg har anmält sig till detta, all verksamhet ska 

           visas upp under dagen. Möte i Karlsborg 10/5 om detta, Jan-Olof deltager.

           Möte med Krishanteringsrådet har hållits, de är positivt inställda till SBK.

           c. Övriga    

           Inga övriga rapporter.

           Fika 20 min

           Mötet ajounerades för fika 19.30.

           Mötet återupptogs 19.50.

§28.    Val av vice ordförande

           Inget förslag fanns från valberedningen, inget förslag fanns från mötet. Detta sätts som en

           punkt på dagordningen till nästa distriktsmöte.

§29.    Styrelsens förslag om fika och mat

           Styrelsens förslag: att SBK Skaraborgs distriktsstyrelse får rätt att erhålla fika till ett värde av

           30:- på ordinarie styrelsemöte, samt erhålla mat utan kostnad för den enskilde styrelse-

           medlemmen på årsmötet.

           Distriktsstyrelsen representerar distriktet på årsmötet, andra deltagare som representerar sin

           klubb betalar klubben för.

           Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, detta ska finnas med i budget.

§30.    Kongresshandlingarna

           Arne och Britta representerar Skaraborgsdistriktet på kongressen 9-10/5.

           Verksamhetsberättelsen

           Jan-Olof gick igenom verksamhetsberättelsen och bad om synpunkter.

           Medlemsantalet har minskat med 1/2%, tidigare ca 4%.

           Vikande trend som gör MH. Statistiken för MH, rasklubbarna som är huvudansvariga har  

           tidigare inte någon statistik funnits från gällande MH, endast från lokalklubbarna har detta 

           funnits, det är en betydande del som inte registrerats. Men för 2014 finns ingen statistik alls!

           IPO VM 2014 i Malmö gick -630 000, många olika anledningar finns tydligen till detta.
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            I resultaträkningen är korrigeringen av utskottskostnaderna borttagna, ett påpekande från

            Britta på förra årets kongress som givit resultat!

            Kongresshandlingarna

            Skaraborgsdistriktet har 12 röster.

            Mål: 

            Öka antalet medlemmar, siffrorna är orealistiska, detta är inte ett mål, möjligtvis en vision!

            Den stora  ökningen finns inte i budgeten.

            

            Säkerställa Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och avelsansvar.

            Huvuddelen av verksamheten bedrivs på lokalklunnsnivå, distrikt och lokalklubbar ska också

            ha ansvaret. Statistik ska omfatta alla arrangörer!

            Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster.

            Detta sker i distriktet, de ska också vara ansvariga.

            Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund.

            Detta sker i distriktet och på lokalklubbarna, de ska också vara ansvariga.

            Ekonomi i balans.

            Målet har funnits länge, detta fungerar ungefär vartannat år. Arbetsbudgeten presenteras på

            telefonmöten, den borde gå ut till alla!

            Budgeten.

            Var tog de tänkta 98 000 medlemmarna vägen 2018?

            Beröm för att korrigeringen av utskottskostnadera har tagits bort, finns bara kvar för 2015.

            SBK Tävling, hur kan det bli en så stor fördyring 2014-2018? Intäkter från SBK Tävling 

            önskas se.

             Förbundsstyrelsens förslag 1. Förbundsavgift 2016-2018.

             Den ökning som beslutats för 2017 med 10:- har höjts till 20:-, detta avslår Skaraborg.

             FS förslag 2. Införande av meriteringsregler för barmarksdrag.

             Styrelsen okunniga, Britta hade kollat med aktiv utövare som önskar rapportering och 
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             avstängning för aggressivt betéende, därmed skyldighet att rapportera.

             FS förslag 3. Revidering av regler för bruksprov.

             Britta påpekade att på lydnadsdelen i lägre klass räcker en 5:a i snitt för att bli uppflyttad 

             till högre klass, mycket är flyttat till specialen, detta är för lågt!

             Mötet ansåg att detta ska påpekas när det kommer upp till diskussion men att det kan vara 

             svårt att ändra nu.

             Önskemål har framkommit att uttagning av domare till SM ska ske inom en en mindre 

             grupp, Britta ville stoppa detta tänk. Arne höll med, distrikten måste kunna rekommendera 

             domare!

             FS förslag 4. Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil.

             Styrelsen och mötet var helt okunniga i denna fråga och har då ingen synpunkt på detta 

             förslag.

             FS förslag 5. Införande av internationella regler för lydnadsprov.

             Detta har varit uppe för diskussion tidigare och distriktet står fast vid de synpunkter som då

             togs.

             FS förslag 6. Revidering av regler för rallylydnad.

             Styrelsen och mötet var okunniga i denna fråga, Britta får med sig synpunkter från de 

             ansvariga i distriktet.

             FS förslag 7. Revidering av bestämmelser och anvisningar för mentalbeskrivning hund (MH)

             Christer Lundberg gick igenom anvisningarna som han anser vara ok.

             Bestämmelser är nu regler. Där står att arrangemanget ska vara utlyst och äga rum på 

             offentlig plats. Våra banor ligger inte på allmän plats, vad menar man med offentlig plats?

             Rätt att anordna beställda MH, finns platser kvar gäller normal prioriteringsordning.

             Redovisning ska göras inom 8 dagar.

             Medlemskap krävs för att få deltaga, detta är ett avelsverktyg, låt då alla få MH beskriva 

             sin hund! Är man inte aktiv med sin hund vill man kanske inte lägga ut så mycket pengar

             för att få göra ett MH, då avstår man hellre.

             Protokoll, resultatlista och mentalbeskrivarrapport, behövs de i pappersform? I reglerna 

             står att arrangören ska tillhandahålla dessa.
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             Prioriteringsordningen för anmälda hundar är olika för olika arrangörer.

             Vi har inte så stort tryck på MH, vi borde välkomna övriga raser istället för att de annars 

             väljer BHP.

             Mentalbanor ska kvalitetssäkras, arrangören är ansvarig för att banor är i rätt skick.

             Om man har ett system som fungerar, varför byta? Förslaget har inte varit ute på remiss utan

             ska tas upp på kongressen direkt!

             FS förslag 8. Kongress vartannat år.

             Mötet var mycket tveksamt till detta förslag men ansåg att det vore intressant att veta hur 

             stor besparingen skulle bli!

             Motion 1. Angående apportvikter inför regelrevideringen.

             Mötet beslutade att bifalla FS förslag om avslag av motionen.

             Detta har varit uppe på regelrevideringen.

             Motion 2. Refererande till organisationskonferensen 2014.

             Mötet beslutade att bifalla FS förslag om avslag av motionen men anser att i FS protokollen 

             ska finnas information om resultatet ligger över eller under budget.

             Motion 3. Korrigering av munkorgsarbetets koefficienter vad gäller elitklassmomentet

             bevakning i korg för reglerna 2017.

             Mötet beslutade att bifalla FS förslag om avslag av motionen.

             Motion 4. Angående examination av domare inom bruksgrenarna.

             Mötet beslutade att bifalla FS förslag om avslag av motionen.

             Motion 5. Om förbättrad synlighet i sociala samt digitala media.

             Mötet ansåg att de flesta har en positiv bild av SBK. Mötet ansåg att FS besvarat motionen.

             Motion 6. Angående medlemsskap i SBK för tävlande.

             Mötet ansåg att FS besvarat motionen.

             Mötet beslutade att ge våra delegater fria händer att rösta på kongressen.
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§31.      Övriga frågor

             Inga övriga frågor togs upp.

§32.      Mötets avslutning

             Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.20.

protokollet justeras,

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Lalla Hammarström, sekreterare

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

Anette Andersson, justerare                                     Gunnar Andersson, justerare
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