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Datum: 2019-01-19 

Tid: Klockan 10.00 

Plats: Falbygden Bk 

 

Närvarande: Jan-Olof Säll Pelle Karlsson Arne Våring 

 Annelie Karlsson 

Karjalainen 

Ulla-Britt Norberg Jan Åberg 

 Gunilla Römmel   

Inbjudna Christer Lundberg Malin Gustafsson  

 

Frånvarande: Monalie Nilsson Carina Swartling  

    

    

   

Dagordning 

 
§74: Mötets öppnande 

 

§75: Godkännande av dagordning 

 

§76: Årsmötes handlingar 

 

§77: Budget 

 

§78: Övriga frågor från kommitteér 

  

§79: Kallelse SM-Deltagare 

 

§80: Årsmötes handlingar ut senast  

 

§81: Årsmötes ordförande förslag  

 

§82: Övriga frågor(Valberedning,cancerfonden,skrivelse från Töreboda BK )

  

§83: Nästa styrelsemöte  2019-03-09 

 

§84: Mötets avslutande 
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§74.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan   

 10.18.  

 

§75. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes med tillägg av en punkt 

 under rapport från FS telefonmöte. 

 

§76. Årsmötes handlingar  

         Skall ut senast 31 januari på hemsidan och till klubbarna. 

  

§77.   Budget 

          Kassören redogör balans och i resultaträkningen 

            Det är -9 medlemmar 2018, totalt 3134 medlemmar i Skaraborg.  

            Budgetförslag sammanställs. 

 

            (Gunilla Römmel anländer 10.45) 

 

             Det planeras ett rapportkurs/läger för att locka fram fler ekipage. 

             Ett två stegspaket så det blir en uppföljning.  

             Barbro Lund kan tänka sig hålla i rapportkurs. 

             D-HUK och Barbro har redan inlett diskussion gällande rapportkurs.   

             Rapportkursen är riktad till instruktörer och assistenter samt övriga  

             intressenter, Max 8 hundar men tittare kan vara fler. 

 

             Se över inför år 2020 gällande postgirot som kostar varje år, om det           

             ska vara kvar. 

 

                 (Mötet ajourneras för fika klockan 11.50 – 12.13) 

 

§78.   Övriga frågor från kommitteér 

           

 

a) Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom enligt bilaga 1. 

 

b) Kommittéer: 

• RUS 

     Inga frågor uppkom till kommittéansvarig och ansvarig har inget övrigt att   

     rapportera. 

 

• Webbansvarig 

Vid ordförandekonferensen uppkom önskemål om att man har en 

kalender där alla lokalklubbar kan lägga in aktiviteter och tävlingar mm. 

 

(Christer Lundberg lämnar mötet 12.19) 
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Hemsidan är rörig och behöver struktureras upp. Det behöver raderas gamla 

dokument, protokoll och anteckningar. 

 

Mötet beslutar att maxtid för dokument är 2 år på hemsidan. 

 

Förfrågan kommer sändas ut till kommittéansvariga på övrigt under deras 

flikar vad som är inaktuellt. Webbmaster sammanställer brev och 

sekreterare sänder ut till alla kommittéansvariga. 

 

§79. Kallelse SM-Deltagare 

          14 SM deltagare kallas av ordförande. 

          Anmälan senast 24/2 

 

§80. Årsmötes handlingar ut senast 

        Handlingarna ska sändas ut och anslås senast 31/1. 

 

        Kassören får i uppdrag att beställa exotisk planka från Köttex samt 

        kaffe och en kaka, Bröd och smör, dricka till årsmötet. 

 

          Mötet beslutar att kostnad för deltagande blir 100 kr/person 

          Sista anmälan till årsmötet 24/2. 

          

§81. Årsmötes ordförande förslag 

        Kassören får i uppdrag att tillfråga mötesordförande.  

 

§82. Övriga frågor (Valberedning, cancerfonden, skrivelse från  

        Töreboda BK ) 

         

        Ingen respons från valberedningen. Ordförande kontaktar dom på nytt. 

 

        VU har beslut att sätta in pengar på cancerfonden för Denny 

        Martinsson som gåva istället för den gåva som man skulle gett på 

        årsmötet för fina tävlingsinsatser. 

 

        Mötet diskuterar inkommen skrivelse från Töreboda BK:s styrelse. 

 

        Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att sammanställa ett 

        förslag på skrivelsesvar. 

 

        (Mötet ajourneras för en kort paus 13.20 -13.33) 

         

         Mötet diskuterar ansökan som inkommit 190114 gällande Patrullhunds- 

         instruktör PHI2.  

 

         Mötet beslutar att man inte kommer skriva under ansökan. 

         Ordförande får i uppdrag att svara ansökaren och förklara beslutet. 

 

           Mötet diskuterar problematiken med att man anmäler sig till föreläsningar/aktiviteter 

           och inte dyker upp. 
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           Mötet beslutar att from i år kommer klubben debiteras 250 kr/person i avgift för  

           deltagare som inte kommer på föreläsning/aktiviteter som man anmält sig till och inte  

           dyker upp. 

 

         Arne Våring åker på SBK organisations konferens den 25 – 27 januari. 

 

         Det går att beställa SBK:s nya logga nu. 

          

         Jan Åberg informerar om att internatkurs 2019 pågår anlagstest just nu. 

         Jan kommer åka på tjänstehundsutbildning konferens 8-9 feb. 

  

§83. Nästa styrelsemöte   

        Nästa styrelsemöte blir i samband med årsmötet 9 mars om behov finns.  

         

 

§84. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

klockan 14.31. 

 

  

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


