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Datum: 2019-03-18 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygden Bk 

 

Närvarande: Carina Swartling Pelle Karlsson Jan Åberg 

 Annelie Karlsson 

Karjalainen 

Ulla-Britt Norberg Gunilla 

Römmel 

 Johanna Hannerfors   

    

 

Frånvarande: Arne Våring Torbjörn Käll  

    

    

   

Dagordning 

§7. Mötets öppnande 

 

§8. Godkännande av dagordning 

 

§9. Föregående mötets protokoll 

 

§10. Rapporter inkl. kontroll av 

 

a. Ansvarig Utbildningssektorn 

b. Ansvarig Tävlingssektorn 

c. Ansvarig Agilitysektorn 

d. Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

e. Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

f. Ansvarig Rasutvecklingssektorn 

g. Ansvarig Ungdomssektorn 

h. Ansvarig Skyddslicensgruppen 

i. Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

 

§11.                 Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

 

§12.                 Styrelsens uppdelning på klubbar, uppföljning 

  

§13.                 Styrelsen (kontaktuppgifter) 

 

§14.                 Övriga frågor (Valberedning, nyhetsbrev ) 

 

§15.                 Nästa styrelsemöte 2019-04-08 kl 18.30 Falbygden 

 

§16.                 Mötets avslutande 
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§7.     Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkommna och förklarade mötet öppnat  

 klockan 18.29.  

 

§8. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§9. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 190119 och 190309 godkändes och lades  

          till handlingarna. 

 

§10.   Rapporter inkl. kontroll av 

 

a. Ansvarig Utbildningssektorn  

 

Mötet beslutar att utse Annelie Karlsson Karjalainen som ansvarig 

för utbildningssektorn. 

 

Närmast på agendan är det KUL-möte 3 april på Tomten Bk. 

Ulla-Britt Norberg kontaktar SFR och söker bidrag för mötet. 

 

Mötet diskuterar en lärare där tveksamheter funnits. 

Mötet beslutar att man kommer använda läraren. 

 

Kommittén behöver mer folk då det är bara två kvar just nu. 

Man har vädjat om mer hjälp på KUL-möten senaste åren 

men tyvärr inte fått någon intressent till uppdraget. 

 

b. Ansvarig Tävlingssektorn  

 

Mötet beslutar att utse Anna Brinning som ansvarig för 

tävlingssektorn. 

 

Nu börjar tävlingarna komma igång.  

Det är två tävlingar som har fått ställas in, en rapporttävling i Götene 

pga få anmälda och den andra är en spårtävling i september som 

Mariestad Bk fått ställa in pga att dom förlorat marker 

 

På onsdag den 20 mars håller man en bruks tävlingsledare och 

tävlingsansvariga konferens på Falbygden Bk. 

Onsdagen den 27 mars är det bruksdomarkonferens på Tomten Bk. 

Examination på tävlingsledarutbilning har gjorts där 8st blev 

godkända 

 

Det kommer arrangeras DM Rallylydnad i september på Götene Bk 

 

c. Ansvarig Agilitysektorn  

 

             Mötet beslutar att kommittén är fortsatt vilande. 
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d. Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund  

 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till nästa möte.  

 

 

e. Ansvarig Tjänstehund Räddningshund  

 

             Mötet beslutar att utse Ewa Harrysson som ansvarig för Tjänstehund  

             Räddningshund. 

 

 

f. Ansvarig Rasutvecklingssektorn  

 

             Mötet beslutar att utse Christer Lundberg som ansvarig för       
                Rasutvecklingssektorn. 

 

 

g. Ansvarig Ungdomssektorn 

Jan Åberg får i uppdrag att tillfråga en ungdom i Karlsborg 

 

 

h. Ansvarig Skyddslicensgruppen  

 

Mötet beslutar att utse Mikael Wadström som ansvarig för       

Skyddslicensgruppen. 

 

           Mikael Wadström håller en Licens teoriutbildning den 20 mars. 

           

 

i. Ansvarig Info/Pr och Webbmaster  

 

          Mötet beslutar att utse Carina Swarling som Information/Pr ansvarig.     

           . 

            Mötet beslutar att utse Johanna Hannerfors som webbmaster. 

             

 

§11.   Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

            Dokumenten med arbetsordningar behöver uppdateras.  

            Mötet enas om att man på kommande möte börjar titta på arbetsordningen för  

            styrelsen. Nuvarande dokument sänds ut tillsammans med dagordningen. 

 

          Ekonomi  

          Kassören redogör ekonomin enligt bilaga 1. 

           

          Ordförande och kassör kommer göra ordning alla papper som ska  

          lämnas in på banken för ändring av firmatecknare. 
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§12. Styrelsens uppdelning på klubbar, uppföljning 

 

        Fördelning enligt nedan: 

• Jan Åberg-Töreboda Bk, Tibro Bk,  

• Carina Swartling – Tomten Bk, Mullsjö Bk,  

• Annelie Karlsson Karjalainen – Billinge Bk, Hjo Bk,  

• Arne Våring – Skövde Bk, Vara-Grästorp Bk 

• Ulla-Britt Norberg – Lidköping Bk, Habo Bk 

• Pelle Karlsson - Mariestad Bk, Skara Bk 

• Johanna Hannerfors - Karlsborg Bk, Tidaholm Bk 

• Gunilla Römmel - Falbygden Bk 

• Torbjörn Käll- Götene Bk 

 

 

§13. Styrelsen (kontaktuppgifter) 

        Hemsidan är nu uppdaterat med kontaktuppgifter och mailen kopplade 

        till rätt person. 

          

§14. Övriga frågor (Valberedning, nyhetsbrev) 

        Ordförande har förslag på att man ska börja sända ut nyhetsbrev till 

        klubbarna efter styrelsemöten för säkerhetsställande att återkoppling 

        sker till klubbarna. 

 

        Mötet anser att det är ett bra förslag och i fortsättningen skriver 

        ordförande ihop nyhetsbrev när behov finns efter styrelsemöten. 

        Sekreteraren sänder därefter ut nyhetsbrevet till ordförande och 

        sekreterarna på lokalklubbarna, kommittéansvariga samt till webbmaster  

        för att lägga ut på hemsidan. 

 

       Vi det planerade medlemsmöte 16 maj Skövde BK med start klockan 

       19.00 så samlas styrelsen klockan 18.30. 

 

§15. Nästa styrelsemöte  

        Nästa styrelsemöte är den 8 april klockan 18.30 på Falbygden Bk .       

         

§16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

klockan 20.28. 

 

  

protokollet justeras, 

 

 

 

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

Carina Swartling, ordförande                                   Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


