
          

 

Anteckningar fört vid KUL- möte 15/11 2018 
 

Plats: Billinge Bk 

 

Närvarande klubbar: Billinge Bk, Götene Bk, Falbygden Bk, Karlsborg Bk, 

Skara Bk, Skövde Bk, Tomten Bk, Töreboda Bk,  
     

Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Annelie Karlsson Karjalainen 
 

Lärare: Carola Berg, Arne Våring, Britta Althorn,  

 

Inbjudna från distriktsstyrelsen: Carina Swartling, Ulla-Britt Norberg 

 

Anmält förhinder: Habo Bk, Mariestad Bk 

 

Ej närvarande: Tibro Bk, Tidaholm Bk, Tomten Bk, Lidköping Bk,  

Mullsjö Bk, Vara-Grästorp Bk 
 

   Marie öppnar mötet klockan 18.39 och hälsar alla varmt välkomna. 
     
   Information från C-HUS  
   Informationsbrev från C-HUS (bilaga 1) 
 
   Vi bör reagera på hur man bara ändrar saker utan att sända ut det på remiss  
   som man nu gjort med revidering av kursplaner för lärare och instruktörer. 
 
   Mötets synpunkter gällande revidering av kursplaner 

• Arne Våring föreslår att man tar med detta till en organisationskonferensen. 
 

• Att man ber distriktsstyrelsen sända skrivelse till SBK gällande hanteringen 
av dom nya kursplanerna som jobbats fram. 

 

• Vi kan inte köra hur många uppsamlingsheat som helst för dom som gått 
grundmodul.  

 

• Ser problem när grundmodul försvinner då det är svårt ändå att få 
medlemmar lägga tiden för längre utbildningar. 

 
 
   Information från D-HUK 
   Planering av instruktörsutbildning 2019. 

• Allmänlydnad instruktör 1 utbildning Marie i Töreboda Bk:s regi 

• Allmänlydnad instruktör 1 utbildning Carola i distriktets regi 
 
   Utbildningar/föreläsningar/utvecklingsdag som varit: 

• Allmänlydnadsinstruktörsutvecklingsdag19/9 med Carola Berg och Arne 
Våring var uppskattad.    
 
Man anser att dessa utvecklingsdagar är bra och instämmer med 
utbildningskommittén att man ska köra samma koncept under år 2019. 



          

             
   Utbildningar på gång: 

• Hjärt-lungräddning för hund den 20/1 2019 på Mariestad Bk. 
             
  Behov av utbildningar: 
 

• Hundkunskap/läsa hund är ett förslag som kan vara behov av. 

• Spår/Sök/Rapport utvecklingsdag 
 
  Diskussioner gällande gamla listan resurser vid kurs och stökiga hundar. 
  Önskemål att man skickar ut gällande resurs pol till klubbarna då den gamla listan    
  försvunnit på vägen. 
 
  Inventering på klubbarna och återkoppla till D-HUK och utbildningsansvarig  
  Annelie Karlsson Karjalainen så snart som möjligt. 
 

• Allmänlydnadinstruktörs modul.   

• Rally 

• Specialsök – Nosewoork  
 

       
   Förslag uppkom om att klubbarna får en sida på distriktets hemsida där man kan    
   dela utbildningar och liknande där andra klubbar är välkomna och anmäla sig till. 
 
   Förslag till alla lokalklubbar: 
   Påminnelse o att Barbro Lund - Utbildad HRL hjärtstartsinstruktörer 2½ timme  
   är utbildningen på minst 6 st - max 12 deltagare. Vid bokning kontakta Barbro  
   0709-315443 
    
   Rallyinformation: 
   Ingen rapport 
   Behov att fler som kan jobba i D-HUK med rallyn. 
   Mariestad kommer hålla utbildning tävlingssekreterare och skrivare. 
 
   Lärare 
   Vädjan till klubbarna att se över lärarämnen i sina klubbar. Det behövs fler lärare. 
 
   Önskemål att en lärare kommer in i D-HUK som läraransvarig i D-HUK 2019 då  
   Marie Lillerskog meddelat sin avgång i samband med årsmötet. 
 
   Visionen Distriktets styrelse 
   Erbjuder mer ekonomiskt stöd vid behov och man ser positivt på utbildningar. 
 
   Arne ser försämring på vad kursare kan när dom kommer från kurser. 
   Instruktörerna behöver mer utveckling. 
 

• D- styrelsen tar med sig till styrelsemöte vilken vision styrelsen eventuellt man 
vill D-HUK ska jobba med. 

• Klubbarna behöver också diskutera på sina klubbar vad visionen dom anser  
         D- HUK skall ha. 



          

   Övrigt: 
   Mötet anser att det räcker med två KUL möten per år. 
   Senast 1/12 skall utbildningar som går via SFR vara redovisat till Marie Lillerskog. 
   Senast 15 december sista redovisningsdag det som skall till kassören Ulla-Britt. 
 
   Mona Bratt vill påminna om regelrevideringsplan som gått ut. Var med och  
   påverka. 
 
   Kolla med webbansvarig om hon kan lägga inbjudningar, protokoll mm på både   
   utbildningens sida och inte bara på första sidan på hemsidan.   
   
   Tävlingspsykologi efter årsskiftet med Eva-Marie Wergård på Billinge Bk 
   Mona har kontakt med SFR som är med på det hela. 
 
   Ny kassör och ev ny ordförande behövs i distriktsstyrelsen 2019.  
   Hjälp valberedningen med tips på lämpliga kandidater. 
    
   Nästa KUL-möte: 
   Nästa möte blir onsdag den 3 /4 2019 klockan 18.30 på Tomten Bk . 
    
   Stort tack till Billinge Bk som fixat med god smörgåstårta och lokal för detta möte. 
 
   Mötet avslutas klockan 20.28 och Marie tackar för visat intresse. 
 
 
 
  Vid pennan: 
  Annelie Karlsson Karjalainen 


