
                               Anteckningar från D-HUK möte den 9/6 på Tidaholms BK 

Närvarande: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Anette Kjellén, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas 12.00. 

Lärarinformation 

 Marie informerar Anette vad rollen som läraransvarig innebär. Överlämnande från 

Britta Althorn kommer ske inom det närmaste. Anette kontaktar lärarna! 

 Bokar upp lärarna för olika utbildningar som behövs i distriktet. 

 Mötet enas att lärarna ska bjudas in till KUL möten i fortsättningen. Nästa KUL möte 

är den 13/11 vid Falbygden BK. Lärarna samlas kl. 18.30 för lite samtal innan mötet 

startar kl. 19.00. 

 6 lärare åker på lärarkonventet. Dom lärare som åker på lärarkonventet får ge 

tillbaka till distriktet i form av att hålla utbildning/utbildningsdag. 

 Carola Berg och Arne Våring ingår i en arbetsgrupp till Utbildningsutskottet på SBK 

och har uppdraget att jobba igenom en prototyp för lärare angående 

Spår/Sök/Rapport som ska användas i instruktörsutbildningens syfte. 

 Prova på dagar kommer arrangeras som bland annat i Rapport med Barbro Lund den 

15-16 november och Spår med Ulla-Britt Norberg i februari/mars 2015. Detta är inget 

som kommer inte konkurera med arbetsgruppen som jobbar med en prototyp. 

 Alla anmälningar till de olika utbildningarna ska gå till Annelie i fortsättningen. Marie 

har sänt ut listor som utbildningsansvariga på varje klubb ska fylla i när man anmäler 

sina deltagare från respektive klubb. Anmälan är bindande till våra utbildningar. 

 Anette ansvarar och bokar examinator vid examinationer. 

 Märken att sy på kläder där titel ex. instruktör finns inte längre att köpa in. 

 Anmälningar till lärarutbildningen skickas till läraransvarig Anette. 

 Utbildning av lärare har fått en rejäl höjning och en färdig lärare kommer kosta runt 

40.000 kronor för klubbarna. 

 Information från rallyansvarig Gudrun 

 När det gäller rally så bör klubbarna/rallyansvariga samarbeta. 

 Marie skriver i nästa utskick och ber om rallyansvarigas uppgifter från alla klubbarna 

då det saknas och inte stämmer med uppgifter som finns. 



 Anette bokar lärare för rallyinstruktörsutbildning. 

 Alla SFR kontakter sköter Marie om. 

 Gudrun får i uppdrag på att fundera på någon aktivitet i framtiden när det gäller 

rallyn. 

 Rallyansvariga träffas (som lärarna) på KUL-träffen 18.30 för att prata lite innan själva 

KUL-mötet kl. 19.00. Gudrun skickar en inbjudan! 

Utbildningar på gång och som varit 

 En grundmodul startar i höst och lärare för den är Marie Lillerskog samt Ulla-Britt 

Norberg som ska gå med och uppdatera sig. Det kommer bli ca: 2 tillfällen för jul och 

sedan resten 2015. 

 Det kommer även starta en ca: februari 2015 om behov finns och om vi har en lärare. 

 Kommittén kommer ta upp på KUL mötet om vilka behov av utbildningar (ex. rally 

osv.)som föreligger hos klubbarna. 

 Titti Benjaminsson har ställt frågan vilken ersättning som går ut när hon bokar Jessica 

M för belöningsträning. Jessica jobbar för närvarande av sin utbildning och därmed 

betalas ingen ersättning ut. 

 Tittis rallyinstruktörskurs blev för få (endast 6 pers) och man hade behövt 8 personer 

för att kunna få den att gå ihop. Nu har man istället fått göra en cirkel av den.            

Mötet beslutar att be distriktsstyrelsen ta ett beslut angående bindande anmälan vid 

instruktörsutbildningar så man inte bara hoppar av i sista stund och kursen blir för få 

deltagare. Bindande anmälan och att klubbarna får betala utbildningen vid sena 

avhopp. 

 DHUK ska i fortsättningen ha en skriftlig rekommendation alternativt utdrag från 

protokoll där beslut tagits att rekommendera deltagare till modul. 

Rekommendationen sänds samtidigt som anmälan görs. 

 M1 behöver anordnas våren 2015 som är en dag. Vad ingår i M1 nu? Marie mailar 

Ann-Marie Folkesson och ställer frågan. 

 Belöningsträningen för lärare/instruktörer/assistenter den 27/9 på Billinge Bk .       

Det är ca: 25 platser och kostar ca 200 kronor/person. Avgiften betalas i efterhand 

när vi vet exakt vad vi haft för utgifter. Anmälan är bindande! 

 Beslut är taget vid utbildningarna i framtiden så gäller fasta priser som betalas ut till 

respektive klubb när det gäller mat och fika. Heldag 130 kronor och halvdag 65 

kronor. 



 Prova på rapport med Barbro Lund kostar för 2 dagar ca: 400 kronor/ person. 

 Marie var närvarande vid distriktets styrelsemöte i frågan om hur vi får 

utbildningarna att gå ihop via SFR. Styrelsen kommer bjuda in Sandra från Borås till 

nästa styrelsemöte. I inbjudningarna så kommer hädanefter ca: pris anges vid 

utbildningarna och betalas i efterhand. 

 Förslag på prislista D- HUK 2014                                                                                                                                    

LÄRARE:   

Heldag: 1500:-  (ca med sociala avgifter; 2000:-) inkl. förberedelse, plus 

reseersättningar och mat/fika. 

Moduler: 3000:- ( ca med sociala avgifter; 4000:-) inkl. förberedelse,  plus 

reseersättningar och mat/fika. 

Examination: 625:- /dag plus reseersättningar och mat/fika. Förut har det varit 400:- 

(domararvode) men vi föreslår en höjning eftersom detta är vad som gäller enligt SBK 

centralt. 

 Detta gäller ej lärare som har "återbetalning" av utbildning till distriktet.                                    

 Pris när vi säljer lärare utanför distriktet 2000 kronor/deltagare + mat och resor. 

Prislista för deltagare vid utbildning 

 Per modul 1000 kronor /deltagare. 

 Rally per modul 1000 kronor/deltagare sen tillkommer 500 kronor för webben. Totalt 

1500 kronor. 

Externa deltagare 

 Utbildningsplats av externa deltagare så kostar det 2000 kronor/modul 

 Rally per modul 2000 kronor/deltagare sen tillkommer 500 kronor för webben.  

Totalt 2500 kronor. 

Nästa möte blir ett telefon möte 3/9 klockan 19.00 .  

Mötet avslutas 14.05 

 

Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 

 


