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Datum: 2019-05-16 
 

Tid: Klockan 19.00 
 

Plats: Skövde Bk 
 

Närvarande: 20 st. enligt närvarolista 
 

       Dagordning  
 

§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. Val av sammankallande valberedning för distriktet 

§8. Kongresshandlingarna 

§9. Övriga frågor 

§10. Mötets avslutning 
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§1.  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan 19.06.  

 

§2.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

 Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Britta Althorn och Susanne 

Ungh.  

 

§3.  Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställs vid behov, endast 8 av 16 klubbar representerades.  

 

§4.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelse och inbjudan till mötet mailades ut till klubbarna den 17 april. 

                      Mötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§5.  Fastställande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och fastställdes.  

 

§6.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Ordförande redogör ekonomi enligt bilaga 1. 

Klubbarna måste vara snabbare på att sända in fakturor till kassören när 

distriktet haft arrangemang hos klubbarna. Arrangemanget ska slutredovisas 

till studiefrämjande senast 4 veckor efter arrangemang. 

 

b. Kommittéer: 

 

Licens 

Inget att rapportera  

 

PR/Info 

Inget att rapportera 

 

RUS  

Dom planlagda utbildningarna blir inte av i vår, då det inte finns underlag. 

Mullsjö har visat intresse för återstart med mentalbiten vilket är väldigt 

positivt. 

 

Styrelsen 

Alla i styrelsen håller på och åker runt till klubbarna där man fördelat. 

Vid besöket informerar man om distriktets uppgift och SBK i stort. 
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Götene Bk har ställt frågan om det rökförbud som SKK gått ut med gäller 

vid SBKs tävlingar. SKK;s skrivelse gällande rökförbud riktar sig till enbart 

utställningar. Agility har redan den policyn vid tävlingar.  

En klubb informerar om att där har man satt upp markerat område på 

klubben för rökare. 

 

Fråga ställs gällande ersättningar för funktionärer på klubbarna. Styrelsen tar 

med sig frågan till ordförandekonferensen för diskussion. 

 

Patrullhund 

                            Det är en internatkurs igång med 8 personer som kommer avslutas i   

                            september. Dm blev tyvärr tvungen att ställas in då man inte fick tillgång till  

                            platsen för förberedelse endast två dagar innan tävling. Man beslutade  

                            istället att hålla en träningsdag 1 juni på Skövde Bk då allt redan var bokat  

                            och klart. 

                             

                            Om någon som har hund för SM och som verkligen vill kvala dit kan man 

                            försöka kolla med andra distrikt om det går ordna en plats där. 

 

                            Fråga uppkom hur information från patrullhund når ut till klubbarna. 

 

                            Skriande behov av fler ekipage. 

 

Räddningshund 

                Inget att rapportera 

 

Tävling  

o Dom som ingår i kommittén har inte fått sina arbetsuppgifter ännu. 

o Nästa års tävlingar ska snart vara inskickade. 

o Domarförfrågan har gått ut. 

o Möte gällande kommande regelrevidering är planerat till den 4 juni  

                            på Tomten Bk. 

 

Utbildning 

o Rallylydnadsinstruktörsutbildning planeras i höst/vinter. 

o Kommittén planerar möte den 11 juni D-HUK på Mullsjö Bk. 

o Utvecklingsdag för rallylydnadsinstruktörer kommer att hållas den 28 

september på Billinge BK. 

o En utbildningsdag i rapport planeras i höst med Barbro Lund. 

o Kommittén har påbörjat en planering för en föreläsning/prova på dag  

den 12 oktober i ämnena Bruks, Agility, Rallylydnad och Nosework. 

o Mer lärare behöver utbildas i distriktet. Britta kommer ringa runt till 

klubbarnas utbildningsansvariga för att få tips på kandidater. 

o Det är svårt att få medlemmar att utbilda sig då det är tidskrävande. 
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c. Övriga 

Ingen rapport 

(Mötet ajournerades för fika kl. 19.52 – 20.17) 

§7. Val av sammankallande valberedning för distriktet 

                       Ingen närvarande från Tomten Bk  

                       Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen som får i uppdrag att kontakta  

                       Tomten Bk. 

   

§8.  Kongresshandlingarna 

o Christer Lundberg redogör SBK verksamhetsberättelse.  

o Ekonomiska redovisning är i för komprimerad form för att kunna utläsa 

                     vart kostnaderna legat. 

o Reflektion är att man föreslår oförändrad medlemsavgift 3 år framåt trots  

                     nollresultat och minusresultat i budget. 

 

       Förbundsstyrelsens förslag: 

 

➢ 1 Förbundsavgifter 2020-2022 

Mötet beslutar att följa förbundsstyrelsens förslag om inte annan 

förklaring uppkommer på plats. 

 

➢ 2 A Införande av sektioner i Svenska Brukshundklubbens 

grundstadgar.   

Mötet beslutar att bifalla förslaget. 

 

➢ 2 B Stadgeändring i Svenska brukshundklubben gällande 

kostnader i samband med kongressen. 

                    Mötet beslutar att bifalla förslaget. 

 

➢  2 C Stadgeändring i Svenska brukshundklubben gällande   

 valordning. 

                    Mötet beslutar att bifalla förslaget. 

 

              Motioner: 

➢ Motion 1 Hedersmedlemskap 

Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed avslå förslaget. 

 

➢ Motion 2 – 3 Kongress vartannat år. 

                     Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed avslå förslaget.       

          

➢ Motion 4 översyn av rasklubbarnas uppdrag/verksamhet 

                     Mötet beslutar att följa FS yttrande och därmed ge bifall till  

                     förslaget. 
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§ 9.              Övriga frågor  

                    Nästa medlemsmöte planerades till torsdag den 17/10 på Skövde Bk.  

                    Ordförandekonferens planerades till söndag den 16/6 klockan 10.00 på  

                    Skövde Bk. 

 

                    Veteraner har startat upp där man vill blanda grupper ihop med olika grenar  

                    där man ex två moment från olika grenar som en skojtävling. 

 

§10.             Mötets avslutande 

                    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21.41. 

 

 

 Protokollet justeras, 

 

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

Carina Swartling, ordförande Annelie K Karjalainen, sekreterare 

 
 
 
 

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

Britta Althorn, justerare Susanne Ungh, justerare 

  


