
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2013-11-11
Tid:         19.00
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll            Ulla-Britt Norberg            Britta Althorn
                           Arne Våring             Lalla Hammarström

Ej närvarande: Per Dahlgren (avanmäld)
                           Kajsa Linnarsson (avanmäld)
                           Maria Lögdlund (avanmäld) 

Dagordning
§46.     Mötets öppnande
§47.     Godkännande av dagordning
§48.     Föregående mötets protokoll
§49.     Rapporter

– ekonomi
– kommittéer
– SM
– övriga

§50.     Skrivelser
§51.     SBK organisations konferens
§52.     Distriktsmötet
§53.     Övriga frågor (Gullspångs BK, budgetmöte ny dag, RH möte)
§54.     Nästa möte
§55.     Mötets avslutande

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

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

§48.     Föregående mötets protokollet          
            Föregående mötets protokoll (13-09-23) gicks igenom och efter rättelse under §39, rapporter,
            kommittéer, utbildning, Valpspecial ingår i ALI utbildningen numera, godkändes detsamma.

§49.     Rapporter
            - ekonomi
            Totalt fanns 174 494,69:- på Pg och konton. Ulla-Britt berättade också att småbelopp från 
            SM lotterna fortfarande kommer in, dessa får gå in på distriktets bankkonto.
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            -kommittéer 
            Agility
            Anneli hade rapporterat att man har möte 17/11, i övrigt inget att rapportera.

            Licensgruppen
            Ingen rapport men Ulla-Britts brev till Anders Mandorsson ang licenser läggs som bilaga till 
            detta protokoll. Allt i denna fråga är löst.

            PR/Info
            Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

            RUS rasutveckling
            Ingen rapport.

            Styrelsen
            Distriktsmötet 8/10, dåligt intresse från klubbarna vad gäller distriktet.
            Årsmötet 8/3-14 arrangeras av Lidköpings BHK, får kosta 150:-/person. 
            Jan-Olof tar kontakt med dem angående arrangemang, lokal mm.

            PH patrullhund
            Ingen rapport. Vad hände med ungdomsutbildningen under året?

            RH räddningshund
            Möte ska hållas 18/11 i Skövde för att få igång verksamheten.

            Tävling
            Inget att rapportera.
            Arne berättade att Pelle Karlsson dömer upp igen i Småland till 1a klass A domare.

            Utbildning 
            HUK möte hölls 1/7. 
            Föreläsningen 9/11 med Lars Fält var mycket bra enligt Britta.
            Carola Berg har uppstart på grundmodul 20/11 med 9 anmälda.
            Titti startar en grundmodul i januari.
            7/12 examineras RL instruktörer av Britta och Mona Bratt.
            Examinator till Arnes kurs, ALI, är inte klar, Britta söker efter en examinator utanför 
            Skaraborgsdistriktet.
            KUL möte 12/11.
            Ingen rapport ang RL.

            -SM 
            Inget att rapportera.

            -övriga 
            Inget rapporterat-

§50.     Skrivelser 
            inkommande:
            Föredöme: succe för hundskola i kvarteret i SBK´s och Studiefrämjandets regi, se bilaga.
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            Skickas ut till klubbarna. Kontaktperson från klubben med kommunen, finns det numera?

            Ombildning av SBK´s utskottsgrupp IPO (UG IPO), utskickad till klubbarna och tävlings-
            kommittén. 
            Inbjudan till SBK organisationskonferens och distriktsforum, Sollentuna 1-2/2 14.

§51.     SBK organisationskonferens 
            Beslut togs att skicka två representanter från Skaraborgsdistriktet till organisationskonfer-
            ensen, Per Dahlgren och  Britta Althorn åker. 

§52.     Distriktsmötet 
            Punkterna i protokollet från mötet 8/10 gicks igenom.

§53.     Övriga frågor ( Gullspångs BK, budgetmöte ny dag, RH möte)
            Gullspångs BK, Jan-Olof har varit i kontakt med flera personer inom SBK i detta ärende.
            Britta har efter förfrågan informerat klubben angående utbildningskostnader. 
            Budgetmötet flyttas fram en dag till 12/1-14 kl 10.30 Falbygdens BHK. 
            Lalla kallar alla kommittéansvariga och begär samtidigt in budgetförslag till Ulla-Britt och 
            verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner till Lalla senast 15/12. 
            Kallelse till årsmötet måste skickas ut senast 31/12 till samtliga klubbar.
            Arne tog upp frågan om ett distriktskansli, Jan-Olof har varit i kontakt med AF i denna fråga. 
            Arne hade förslag hur man ska kunna anordna detta, kanske få ha ett skrivbord hos Studie-
            främjandet? Ett kansli vore bra, människor i klubbarna är väldigt ofta svåra att få tag i.
            AF och Barbro Lund kontaktas av Jan-Olof.
            Britta föreslog att kommittéansvariga kallas till ett möte med styrelsen en gång per år för att 
            informera varandra och få mer gemenskap.
            Varför fungerar en del klubbar så bra? De har aktiva instruktörer, funktionärer och många 
            medlemmar. 
            Andra klubbar fungerar dåligt eller inte alls. 
            Klubbarna behöver samarbeta mera vad gäller kurser, tävlingar mm.

§54.     Nästa möte 
            Nästa möte är budgetmötet 12/1-14 kl 10.30 Falbygdens BHK.

§55.     Mötets avslutande
            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 21.20. 

protokollet justeras,

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