
   Anteckningar från KUL-möte på Billinge Bk den 13/3 2016 
    Närvarande klubbar: Habo Bk, Skara Bk, Mariestad Bk, Falbygden Bk , Billinge Bk, Götene Bk,  
    Hjo Bk, Skövde Bk, Karlsborg Bk, Mullsjö Bk, Töreboda BHK 
    Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Annelie Karlsson Karjalainen.  
    Lärare: Britta Althorn, 
    Anmält förhinder: Vara-Grästorp, Habo 
 
    Marie öppnar mötet klockan 18.35 och hälsar alla varmt välkomna. 
 
    Information från D-HUK 
    Man har börjat med telefonmöte med tre andra distrikt. 
    Än har man inget av värde att informera från möten som varit . 
 
    Lärarutbildningar på gång: 
    - Lärarutbildning - specialsök  
    Kraven för utbildningen är inte helt klart ännu. 
    Marie tar reda på vilka krav som kommer bli i framtiden.   
 
    M1 och M3 ska bort i instruktörsutbildningen. Det är inte klart när detta ska börja gälla. 
     
    7 deltagare på Specialsökutbildningen som pågår just nu kommer examineras  i Juni. 
 
    Réne Friberg har avslutat en grundmodul där 7 st är godkända. 
 
    Allmänlydnadsinstruktörsutbildning  som hålls av Marie Lillerskog kommer examineras  2 april. 

    Special spår som pågått under ett år beräknas avslutas i maj. 
 
    Carola Berg och Marie Lillerskog har klarat av utbildningen till lärare i allmänlydnad steg 2 
    och är därmed helt klara efter avslutad projektarbete. 
 
   Till senhösten beräknas att man startar instruktörsutbildning i allmänlydnad 2  
   Man ska ha varit aktiv senaste 3 åren och haft minst 4 kurser samt vara riktigt intresserad. 
   Lärarhandledningen är inte klar ännu med beräknas vara det till sommaren.  
   Dom som ska gå behöver vara uppdaterade på analysinstrumentet, TSB, coaching. 
 
   Man behöver inte M3 för att gå instruktörsutbildning i allmänlydnad steg 2. 
 
   Föreläsning om "Mentalitet" med Jan Gyllensten 20/11 är bokad. 
   Mariestad, Tidaholm, Götene  erbjuder lokal till föreläsningstillfället. 
  
   M1 som går den 3 april är full samt har en reserv. 
 
   Rallylydnadsinstruktörsutbildningen kommer  starta under året men har inget datum för tillfälle. 
   Man får gå utbildningen utan att ha tävlat men då får man inget certifikat. Det är i mån av plats och  
   har en grundmodulutbildning. 
 
   Rally: 

Det kommer bli en uppdateringsdag med skrivare för att hålla igång dom som är utbildade i        
distriktet. Då vi har få tävlingar så har flera förmodligen inte kunnat varit ute och skrivit.  
Den 23 april kommer uppdateringsdagen vara på Billinge Bk.  



Det kommer bli en inofficiell tävling i samband med uppdateringsdagen som dom utbildade  
får delta på för att uppdateras.  
Alla utbildningsansvariga i klubbarna måste hjälpa till och nå ut till dom berörda. 
 

   Falbygden Bk har önskemål om en skrivare och sekreterare utbildning. 
   Rallyansvarig  skickar frågan vidare till tävlingssektorn om man eventuellt kan köra en. 
   Gudrun önskar få in från varje klubb vilket behov som finns i klubbarna. 
 
   Planerade rallytävlingar: 
   - 14 maj Skara dubbeltävling nybörjare klass 
   - 28 maj Mariestad dubbeltävling nybörjare och avancerad klass. 
   - 12 juni Billinge Bk dubbeltävling nybörjare och fortsättning klass. 
   - 30 augusti är det en tävling  ansökt  i Mariestad  men man har ansökt om att  
     flytta till 10 september 
 
     Nya rallyreglerna är på gång, information kommer ut när allt är klart. 
 
     
     Övrig information: 
     - När man avslutar en grundmodul finns önskemål att man återkopplar till klubbarna 
       så man vet vilka styrkor eller inte den utbildade har och klubben vet innan man skickar personen     
       vidare till fler utbildningar. 
     - Prislistan för moduler 2016 så kommer alla moduler kosta 1000 kronor förutom bruks/lydnad  
       som kostar 1500 kronor efter distriktsstyrelsens beslut vid budgetmötet. 
     - Ingen ledig instruktör på Mullsjö men det finns anmälningar så en fråga från Mullsjö styrelse 
       om det finns någon ledig instruktör som känner att den vill hjälpa till och hålla kurs på Mullsjö Bk 
       så är den varmt välkommen. 
     - Många klubbar har svårt att få ihop instruktörer. Marie tar upp att man kan fundera på     
       avtalsinstruktörer som kan vara en lösning. 
     - Belöning till instruktörerna är ett annat alternativ för att motivera deras jobb. 
     - Hur gör vi för att behålla våra medlemmar till verksamheten? 
     - Fråga kom upp hur man gör med betalning vid kursstart och anmälningarna. 
       Klubbarna gör lite olika både vid betalningar och anmälningarna. 
       Vissa går via SFR och vissa har anmälan till instruktören direkt. 
    

  Nästa KUL-möte: 
     Nästa möte blir på Falbygden Bk 10 november kl 18.30. 
 
     Mötet avslutas klockan 19.57 och Marie tackar för visat intresse. 
 
 
     Vid pennan: 
     Annelie Karlsson Karjalainen 

 
 
 

 
 


