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Datum: 2018-10-18 
 

Tid: Klockan 19.00 
 

Plats: Skövde Bk 
 

Närvarande: 24 st. enligt närvarolista 
 

       Dagordning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 DagordningDistriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

§1. Mötets öppnande 

§2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

§3. Fastställande av röstlängd 

§4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§5. Fastställande av dagordning  

§6. Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer(.Lic.PR/Info.RUS.Styrelsen.Patrull.Hund.RäHund.Tävling.Utb) 

c. Övriga 

Fika 20 min 

 

 

§7. Valberedning  för distriktet 

§8. Fyllnadval sekreterare DS förslag Annelie Karlsson Karjalainen 

§9. Årsmöte 9/3 Örnsro 

§10. Övriga frågor(Officiella utställningar) 

§11. Mötets avslutning 
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§1.  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan 19.32.  

 

§2.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Mikael Wadström och Sara 

Hellberg.  

 

§3.  Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 24 röster av 55 möjliga, endast 6 av 16 klubbar 

representerades.  

 

§4.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelse och inbjudan till mötet mailades ut till klubbarna den DD MM. Mötet 

ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§5.  Fastställande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och fastställdes.  

 

§6.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Kassören redogör ekonomi enligt bilaga 1. 

Intäkter på utbildning av figuranter har inkommit. 

 

b. Kommittéer: 

 

Licens 

Inget att rapportera  

 

PR/Info 

Inget att rapportera 

 

RUS  

Det är 7st nya figuranter sedan i juni. 

 

Det blev färre deltagare än förväntat på M1, mentalfigurant MH 

och mentaltestledare MH (0 anmälda) 

 

Regelrevidering för MH 2017 och UHP via formulär på hemsidan  fram till 

31 december 2018. 
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Regelkonferens MH, MT 2007, MT 2017, UHP 9-10 februari 2019 

Där man tittar på svaren från regelrevidering formulären som kommit in. 

 

Styrelsen 

Allt rullar på i styrelsen. 

Sekreterare Johanna Hannefors har som hon flaggat för tidigare lämnat 

posten som sekreterare när det närmade sig att hennes lilla barn skulle födas. 

Styrelsen adjungerade då Annelie Karlsson Karjalainen till sekreterare. 

  

Patrullhund 

                            Det har arrangerats en internatkurs som slutade med certprov för några 

                            helger sedan.                         

 

Räddningshund 

Det är 11 hundar i träning just nu och 5 st av dessa har gjort 

certifieringsprov. 

Det kommer bli två kurser då några ska göra inträdesprov och 

2019 kommer det vara klart var dom placeras. 

 

Tävling  

                            Det är en tävlingsledarutbildning planerade till den 19 – 20 januari 2019.          

                            Det är även en tävlingssekreterarutbildning planerad i mars 2019. Hela      

                            distriktet är i stort behov av funktionärer. 

                            Tävlingskommittén planerar att sammanställa en lathund för tävlings-   

                            ansvariga i distriktet. Det byts folk på klubbarna och inte kanske får  

                            informationen vad man ska göra före och efter tävlingar exempelvis. 

                            Som ett stöd kanske man eventuellt ordnar en träff för tävlingsansvariga i  

                            distriktet. 

 

Utbildning 

Den 15/11 är det KUL-möte på Billinge Bk. 

Lärareventet blev inställt i oktober pga för få deltagare vilket inte var 

konstigt då flera Distrikt hade inte fått någon inbjudan. Nu inväntar vi 

besked om nytt datum för eventet.  

 

I januari 2019 kommer en föreläsning om hjärt och lungräddning för hund 

med Helena Calman från ”Hund och hundägare” arrangeras. Detta är i första 

hand för instruktörer. Inbjudan kommer ut inom kort. 

D-HUK ser problem med att distriktet skulle behöva fler funktionärer 

både lärare och instruktörer på klubbarna. Kommittén behöver hjälp med  

att få in förslag på kandidater från klubbarna, framför allt lärarämnen.  

När det gäller instruktörsutbildningar så har man fått ställa in för att det 

blivit för få deltagare.  
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Något som styrelsen behöver ta med sig och diskutera är problematiken med 

dom som anmäler till föreläsningar eller andra utbildningsdagar som är 

gratis och inte dyker upp. Kostnaden för den/dessa personer blir ändå i form 

av eventuell fika och lunch. 

 

En fråga från medlem vid mötet uppkommer om varför D-HUK ställt in fast 

man haft några anmälda till instruktörsutbildning, då man vid ett 

distriktsmöte sagt att man ska köra även om det är få. 

Detta är inget som D-HUK fått till sig och Distriktsstyrelsen är tveksam till  

om det verkligen var ett beslut. Styrelsen tar med sig frågan. 

 

Synpunkt som uppkommer är att som lärarna ser man ingen kvalité på 

instruktörsutbildningen när det är för få deltagare. 

 

c. Övriga 

Ingen rapport 

(Mötet ajournerades för fika kl. 19.57 – 20.23) 

§7. Valberedning för distriktet                                                                                                                      

                      Det saknas fortfarande ett namn från Töreboda Bk gällande vem som ska ingå i                      

                      valberedningen. 

                      Distriktsstyrelsen uppmanar alla klubbar att hjälpa valberedningen med förslag 

på kandidater till distriktsstyrelsen för 2019. Det är två tunga poster som ska 

bemannas, ordförande och kassörposten. 

                      

§8.  Fyllnadsval sekreterare DS förslag Annelie Karlsson Karjalainen 

                      Då ordinarie sekreteraren lämnade sitt uppdrag så valdes Annelie Karlsson            

                      Karjalainen in som adjungerande sekreterare. Styrelsen föreslår att man väljer  

                      in Annelie Karlsson Karjalainen som ordinarie på fyllnadsval den återstående  

                      tid fram till år 2020. 

                      Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen som sekreterare tom år   

                      2020. 

 

§9.  Årsmöte 9/3 Örnsro   

                      Årsmötet är planerat till den 9 mars 2019 och platsen är Örnsro i Skara. 

                      Det blir mat och sedvanlig årsmötesförhandlings som tidigare år. 

 

§10.              Övriga frågor (officiella utställningar) 

                     Ordförande informerar om att officiella utställningar ska ansökas två år innan. 

                     Det har blivit fel vid Mariestad Bk:s ansökan för år 2020. 

                     Ansökan ska skickas i pappersform till distriktsstyrelsen som i sin tur sedan 

                     sänder in ansökan till SBK. 
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                     SKK har meddelat om att en hund är avstängd i väntan på utredning. Hunden 

                     har i samband med certifikatprov patrullhund agerat felaktigt vid hämtande i 

basen. 

 

                      Distriktet har arrangerat sökläger i några år nu och styrelsen anser man bör 

varva med andra grenar. Styrelsen föreslår att man år 2019 kör rapport då 

                      Det är många som kör det just nu. Mötet enas om att man kör ett rapport läger    

                      år 2019.               

                      

                      Ungdomslägret arrangerades i Karlsborg i år den grupp som jobbade med årets 

kan tänka sig arrangera även år 2019. Mötet enas om att ge gruppen uppdraget  

                      att arrangera ungdoms ungdomslägret 2019. 

            

                      Fråga uppkommer om hur man går tillväga som medlem om man eventuellt 

skulle vittna till att någon går utanför SBK:s dressyrpolicy. 

                      Man bör vända sig till förbundsstyrelsen på SBK eller polisanmäler händelsen. 

 

                      Den 20 november är det planerat en ordförandekonferens. Mötet diskuterar plats 

för mötet. Förslag uppkommer att man tillfrågar Tomten Bk om mötet kan hållas 

där.  

 

                      Sara Lundin, René Friberg, Kristina Fornstedt har deltagit i Nordiska och 

placerat sig på silverplats. Stort Grattis! 

 

§11.  Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.50. 

 

 

 Protokollet justeras, 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande Annelie K Karjalainen, sekreterare 

 
 
 
 

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

Sara Hellberg, justerare  Mikael Wadström, justerare 

  


