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Datum: 2017-10-16 
 

Tid: Klockan 19.00 
 

Plats: Skövde BK 
 

Närvarande: 22 st. enligt närvarolista 
 

Dagordning 
 

§80.  Mötets öppnande 

§81. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

§82.  Fastställande av röstlängd 

§83.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§84.  Fastställande av dagordning 

§85.  Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer (Licens, PR/Info, RUS, Styrelsen, Patrullhund, Räddningshund, 

Tävling, Utbildning) 

c. Övriga (FS telefonmöte) 

Fika 20 min 

§86.  Beslut kongress 2018 (DS förslag: lokalklubb står för uppehälle, DS för resa 

gemensamt) 

§87.  Webmaster slutar, behövs en ny 

§88.  Övriga frågor (Ungdomslägret, mätning av hund, årsmöte = ev. 100års fest, FS 

valberedning) 

§89. Mötets avslutande 
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§80.  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§81.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva Nyström och Sara Hellberg.  

 

§82.  Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 24 röster av 55 möjliga, endast 7 av 16 klubbar 

representerades.  

 

§83.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelsen till mötet mailades ut till klubbarna den 12 september, dagordningen 

mailades ut den 29 september. Mötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§84.  Fastställande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes.  

 

§85.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom och totalt på bank och pg finns 329 779, 64: -. 

Kassör Ulla-Britt Norberg rapporterade att allt ser bra ut och att budgeten 

följs.  

 

b. Kommittéer 

Licens 

Ulla-Britt Norberg rapporterade att det har hållits en provledarutbildning och 

en utbildning i licensteori. Det har kommit nya regler, tidigare var det fyra 

månaders väntetid för licens, men detta är borttaget. Nu går det att utfärda en 

licens samma dag som ansökan kommer in. För att få träna mondioring 

krävs träningslicens, än så länge är det bara en licens som har utfärdats i år.  
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PR/Info 

Iréne Karlsson som är webmaster idag har avsagt sig uppdraget och nu 

behöver distriktet en ny. Ordförande Jan-Olof Säll bad klubbarna att sprida 

detta bland sina medlemmar och om man är intresserad av uppdraget får 

man ta kontakt med styrelsen.  

 

RUS 

Christer Lundberg rapporterade följande från RUS-kommittén: 

 De flesta klubbarna börjar nu avsluta årets aktiviteter. 

Kommittén ser tyvärr att två klubbar i distriktet ligger i farozonen för 

att lägga ned sin mentalverksamhet. 

 Funktionärsbristen är påtaglig i distriktet och det är svårt med 

återväxt, igen efterfrågan = inget utbud. 

 Skövde Brukshundklubb har gjort försök med att arrangera MH för 

försvarsmaktshundar och kommer att utvärdera detta under vintern 

för att se hur man kommer att göra under nästa år. Övriga klubbar 

har avstått att arrangera för Försvarsmakten. 

 Årets RAS/RUS-konferens äger rum 4-5 november i Sollentuna. 

Christer Lundberg kommer att representera distriktet och Maria 

Laurén kommer att representera Avel & Hälsa och 

friskvårdsgruppen. På konferensen kommer man bland annat att 

diskutera samarbete mellan klubbar och rasklubbar vad gäller 

mental- och utställningsverksamhet. 

 

Styrelsen 

Ordförande Jan-Olof Säll rapporterade att styrelsen för distriktet är fulltalig 

och man håller möte 1 gång per månad. Styrelsen var med och uppvaktade 

Mariestad BK när de firade 70 år. Mariestad BK fick ett bidrag till sin nya 

SBK-flagga och en blomma från styrelsen.  

 

Patrullhund 

Jan Åberg rapporterade följande från Patrullhundskommittén:   

 KU Urbanmiljö har genomförts under hösten i SBK:s regi. Kursen 

var på 4 dygn och hölls på P4 i Skövde. Deltagare var hundbefäl från 

hela landet och samtliga hundbefäl i befattning Skaraborg deltog. 

Detta var den första kursen i landet som genomförts med denna 

inriktning.  

 Internatkursen som hållits i distriktets regi för certade patrullhundar 

är klar och 3 nya ekipage har godkänts. Några ekipage återstår som 

kommer att få göra omprov senare.  

 Under hösten kommer patrullhund att delta i kurschefshelg samt 

utbildningsdagar som hålls vid Radison Blue Arlanda.  

 Kommittén rapporterar även att det upplevs som mycket tungt att 
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arbeta administrativt mot tjänstehund centralt då det är svårt att få 

kontakt.  

 

Räddningshund 

Det kommer att starta en kurs i distriktets regi för nationell räddningshund, 

kursledare är Eva Harrysson. Gruppen är klar och 3 av ekipagen är från 

Skaraborg. Man kommer att börja med en miljöträningskurs på 

Räddningstjänst Östra Skaraborgs område i Skövde innan inträdesprovet 

som är i december. 

 

Tävling  

Carina Swartling rapporterade följande från Tävlingskommittén: 

 Den 11 november hölls Lag DM i Bruks på Tomtens BK. 

 Carina Swartling bad alla klubbar att se övre sina listor över 

tävlingsfunktionärer så att de är aktuella.  

 Nästa år är det ett större antal lydnadstävlingar och det stor 

domarbrist inom lydnad.  

 Carina Swartling meddelade också att tävlingskommittén kommer att 

hålla utbildningar under vintern/våren 2018, bl.a. en 

tävlingssekreterarutbildning. Om klubbarna och dess medlemmar har 

behov eller intresse av andra utbildningar kan man ta kontakt med 

tävlingskommittén.  

 Frågan om arvoden togs upp under mötet. Domararvodet har höjts 

till 500: - och innebär detta att klubbarna nu måste börja betala 

arbetsgivaruppgifter? Svaret är nej eftersom det finns särskilda regler 

för ideella föreningar när det gäller tävlingar och funktionärer.  

 

Utbildning 

Ulla-Britt Norberg rapporterade följande från Utbildningskommittén:  

 Föreläsningen med Helen Friberg har fått ställas in pga. personliga 

skäl. Kommittén tar gärna emot förslag och önskemål på vad som 

kan anordnas istället. Ett förslag från mötet var föreläsning med 

Susanne Kihl om specialsök.  

 Utbildningskonferensen är framflyttad till april. 

 Lydnadslydnad tävlingsinstruktörsutbildningen har fått ställas in pga. 

för få anmälda.  

 Den 16 november är det KUL-möte på Billinge BK kl. 18.30.  

 Utbildningskommittén ställde frågan till klubbarna vilka utbildningar 

det är som behövs i distriktet. Vad har klubbarna behov av? Frågan 

kommer att tas upp på KUL-mötet så klubbarna kan skicka med sina 

önskemål med sina utbildningsansvariga till mötet.  

 Utbildningskommittén ställde även frågan om de ska anordna något i 

samband med 100års firandet. De tar gärna emot önskemål och 
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förslag från klubbarna.  

 

c. Övriga 

Rapport från telefonmöte FS  

Ordförande Jan-Olof Säll deltog på telefonmöte med FS den 19 september. 

Man tog upp följande: 

 Generalsekreteraren har avgått, rekrytering pågår. 

 Man har börjat titta på spårmarker eftersom det är svårt att hitta 

marker till tävlingarna. FS ska kolla med alla lokalklubbar hur de har 

det med marker.  

 Nästa år, 2018, är det storkongress och alla ordföranden från 

lokalklubbarna kommer att bjudas in.  

 Tävlingslicens SBK utreds. Syftet är att man vill öka intäkterna.  

 Viktigt för distrikten och lokalklubbarna att tänka på inför nästa år är 

att den nya dataskyddslagen GDPR införs.  

 Distriktet fick beröm för att vi har anmält två st. till 

utvecklingsgruppen.  

 FS rapporterade att ekonomin såg bättre ut än befarat. Detta pga. 

besparingar och att medlemstappet inte var så stort som man tidigare 

trott.  

 Den 15 oktober skickade FS valberedning ut ett frågeformulär där de 

bl.a. vill ha in svar och synpunkter på deras arbete, förändringar i 

styrelsen m.m. Jan-Olof Säll uppmanade klubbarna att gå in och 

besvara frågorna.  

 Två st. kommer att avgå ur FS styrelse. Därför kommer även två 

namn att finnas med i frågeformuläret som kommer att skickas ut 

från valberedningen.   

 

Fika 20 min, mötet ajournerades för fika kl. 20.20. 

Mötet återupptogs kl. 20.40 

 

§86.  Beslut kongress 2018 (DS förslag: lokalklubb står för uppehälle, DS för resa 

gemensamt) 

 Nästa år, den 26-27 maj, är det storkongress i Stockholm och alla ordföranden 

från lokalklubbarna kommer att bjudas in. Distriktsstyrelsens förslag är att 

lokalklubb får stå för uppehället och styrelsen står för gemensam resa dit.  

 Mötet tog beslut att godkänna styrelsens förslag och även att hela 

distriktsstyrelsen får åka med.  
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§87.  Webmaster slutar, behövs en ny 

 Iréne Karlsson som är webmaster idag har avsagt sig uppdraget och nu behöver 

distriktet en ny. Se § 6 punkt b. PR/Info.  

 

§88.  Övriga frågor 

 Ungdomslägret 

 Hölls på Götene BK fredag till söndag och totalt deltog 17 st. ungdomar. Det 

finns ännu ingen utvärdering från lägret, men det är på gång. Nästa år anordnas 

ungdomslägret av Karlsborg BK. 

 Mätning av hund 

 Finns det fortfarande något intresse och behov bland klubbarna av mätning av 

hundar? Svaret är ja. Ulla-Britt Norberg tog på sig att anordna en kväll på 

Mullsjö BK och lägger ut information på hemsidan när det är klart.  

 Årsmöte = ev. 100årsfest 

 Årsmötet är nästa år den 3 mars och det är Skövde BK som är ansvariga. Ett 

förslag är att senarelägga mötet och i samband med det anordna en 100årsfest 

för alla inom Skaraborgsdistriktet. Skövde BK meddelade att de tar med sig 

frågan till nästa styrelsemöte och fortsatt dialog får föras mellan 

distriktsstyrelsen och Skövde BK.  

 FS valberedning 

Två st. kommer att avgå ur FS styrelse. Därför kommer även två namn att finnas 

med i frågeformuläret som kommer att skickas ut från valberedningen. 

Ordförande Jan-Olof Säll uppmanade alla klubbar att gå in och svara på 

frågorna från FS.  

Ordförandekonferens 

Den 20 november är det ordförandekonferens på Skövde BK kl.19.00–21.30.  

Antal ungdomar i klubbarna 

Mötet frågade hur man får fram vilka ungdomar man har som medlemmar i 

klubben. Tydligen finns det ingen bra sökfunktion för att få fram detta. Kassören 

borde dock kunna få fram de uppgifterna med hjälp av medlemslistorna.   
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Information från Götene BK 

Götene BK informerade mötet att de kommer att starta upp något som de kallar 

för Lila Svansen. Den 28 oktober kommer man att anordna en tipspromenad i 

samband med att en hundrastgård invigs i Götene och avgifterna man får in från 

tipspromenaden kommer att gå till organisationen Go Life. Tanken med Lila 

Svansen är att det ska bli en återkommande tradition och alla som vill får hänga 

på och klubbarna är även välkomna att arrangera det själva.  

100års-jubileum 

Vad ska distriktet och klubbarna göra för att fira att SBK fyller 100 år? Detta är 

ett bra tillfälle att visa oss utåt mot allmänheten. Ett förslag är att frågan tas med 

till ordförandekonferensen den 20 november och att klubbarna tills dess 

funderar på olika förslag och aktiviteter som kan anordnas.   

  

§89.  Mötets avslutning 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21.15. 

 

 

Protokollet justeras, 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande  Johanna Hannerfors, sekreterare 

 
 
 
 

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

Eva Nyström, justerare  Sara Hellberg, justerare 

  

 

 


