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Datum: 2020-12-15 

Tid: Klockan 18.00 

Plats: Via digitalt 

 

 

 

 

 

Dagordning 

§85: Mötets öppnande 

 

§86: Godkännande av dagordning 

 

§87: Föregående mötesprotokoll 

 

§88:               Beslut per Capsulam 

 
                      Beslut per capsulam taget 2020-10-12 gällande sammanställd skrivelse   

                          som skickas till SBK för råd och hjälp gällande medlem.  

                          (Arne Våring reserverar sig mot skrivelsens utformning.) 

                         (Övriga styrelsemedlemmar godkänner skrivelsens utformning.)              

§89:               Inkommen och utgående post, Skrivelser  
 

§90:  Uppföljning  

 

§91:               Rapporter (Ekonomi, HUS, Tävling, Fmh, Rh, RUS, Licens, Info/PR) 

            

§92:               Punkt för beslut 
a) Representation på distriktsmöten - Svenska Rottweilerklubben 
b) Organisationskonferens 2021 
c) Datum budgetmöte 
d) Årsmöte 2021 
e) Kursavgift för instruktörsutbildning år 2021 (gäller pris både för klubbarna samt icke 

medlemmar som vill gå utbildning.) 
f) Lärarutbildning Malin Haumann 
g) DS läger ungdomar – (Karlsborg säger ja till att anordna ungdomsläger men vill dela 

upp det på två helger och i åldersgrupperna 6-14 år och 15-25 år. Detta för att man 
märkt att det är svårt att ge alla det de behöver. Det är också skillnad på vad en 6-
åring och en 25-åring vill göra.) 

Närvarande: Carina Swartling Annelie K Karjalainen Jan Åberg 

 Arne Våring Pelle Karlsson Torbjörn Käll 

 Johanna 

Hannerfors 

  

Inbjudna     

Frånvarande: Elisabeth Persson   
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h) Ansökan om förtjänstetecken/medalj 

§93: Övriga frågor       

                

§94: Nästa styrelsemöte  

                       

§95: Mötets avslutande 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

§85.   Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 klockan 18.29.  

 

§86. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§87. Föregående mötets protokoll 

          Föregående protokoll från 2020-10-08 godkändes och lades till  

          handlingarna. 

 

§88.  Beslut per Capsulam 

         Beslut per capsulam taget 2020-10-12 gällande sammanställd skrivelse   

         som skickas till SBK för råd och hjälp gällande medlem.  

         (Arne Våring reserverar sig mot skrivelsens utformning.) 

         (Övriga styrelsemedlemmar godkänner skrivelsens utformning.) 

 

         Samtal kom från SBK inför deras möte men återkoppling har inte skett  

         ännu efter deras möte. 

 

§89.  Inkommen och utgående post, Skrivelser 

Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post. 

           

§90.  Uppföljning 

         - Ordförande får i uppdrag att kontakta Vara-Grästorp för att höra hur  

           det går för styrelsen. 

           - Sammanställa skrivelse till SBK gällande olämplighet – klart 

           - Biljetter som bokats för inställd konferens - avslutat  

 

  §91.  Rapporter 

a)    Ekonomi 

       Styrelsen saknar ekonomisk redovisning från kassören. 

       Ordförande går in på banken under mötet och informerar om  

       kontoställningarna för dagen. 

 

       Redovisning önskas från kassören gällande patrullhundskontot som  

       det saknas pengar på. Styrelsen misstänker att det kan vara fel  

       bokfört.  

 

       Ordförande kontaktar kassören gällande dom frågor som styrelsen  
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       har gällande ekonomin. 

 

b) Ansvarig Utbildningskommittén 

Kommittén har haft möte 15/10 och planerat år 2021. 

I samråd med Åsa Ahlbom har man beslutat flytta av raskunskapskurs till maj år 

2021. L1 anordnas av SFR digitalt. 

 

c) Ansvarig Tävlingskommittén 

Ansvarig kommer skicka ut till alla domarna för planering av tävlingarna 2021. 

 

Funderar på hur man ska fördela uppgifter enligt arbetsbeskrivningen till alla som 

är med i tävlingskommittén som i dagsläget är 9 personer. 

 

Problem med funktionärer vilket det är något som man får fortsätta fundera på 

lösningar. 

 

Pelle Karlsson informerar 

Specialsöket har haft 9 tävlingar under året. Sista tävlingen i oktober. Ca hälften har 

gått i distriktet. 

 

På gång är att genomföra en provledarutbildning som sker både digitalt och via 

handledare. Pelle har gått den för att finnas som handledare för dom som utbildar 

sig. 

 

Det är stor efterfrågan på tävlingar. 

 

d) Ansvarig Tjänstehund Försvarsmaktshund 

En kurs är färdig där endast slutprovet är kvar att göra men pga corona kommer 

slutprov hållas först i mars -2021. 

Avrostningshelg kommer dessa 8 ekipage få delta på inför slutprovet. 

 

e) Ansvarig Tjänstehund Räddningshund 

Ingen rapport 

 

f) Ansvarig Rasutvecklingskommittén 

Ingen rapport 

 

g) Ansvarig Skyddslicensgruppen 

Ingen rapport 

 

h) Ansvarig Info/Pr och Webbmaster 

Ingen rapport 
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  §92.  Punkt för beslut 

a) Representation på distriktsmöten - Svenska Rottweilerklubben 

 

Mötet beslutar att då det saknas representant från Rottweilerklubben i 

Skaraborg så anser styrelsen det positivt om man vill delta på distriktsmöten. 

 

b) Organisationskonferens 2021 

Konferensen är den 5-7 februari sista anmälan 8 januari 

 

Mötet beslutar att anmäla Carina Swartling och som suppleant Pelle 

Karlsson. 

 

c) Datum budgetmöte 

Mötet beslutar att mötet hålls den 9 januari klockan 10.00 Falbygden BK. 

Kommittéansvariga bjuds in för att delta digitalt. 

Sekreteraren påminner kommittéansvariga om att skicka in 

verksamhetsberättelse och budgetförslag senast 31/12. 

 

d) Årsmöte 2021 

Mötet beslutar att årsmötet kommer hållas den 13 mars i Skara klockan 12.00 

Styrelsen jobbar fram en digital lösning pga covid -19. 

 

Mötet kikar på inkommen förslag från valberedningen. 

 

e) Kursavgift för instruktörsutbildning år 2021  

(gäller pris både för klubbarna samt icke medlemmar som vill gå utbildning.) 

 

Mötet beslutar att ingen höjning sker år 2021 1000:- tittar över till 2022. 

Anledning att vi har mycket pengar som inte använts och att verksamheten har 

legat nere. 

 

f) Lärarutbildning Malin Haumann 

Mötet beslutar att man skickar Malin Haumann när SBK kör nästa.  

lärarutbildning  

 

g) DS ungdomsläger – Karlsborg säger ja till att anordna ungdomsläger men vill 

dela upp det på två helger och i åldersgrupperna 6-14 år och 15-25 år. Detta för 

att man märkt att det är svårt att ge alla det de behöver. Det är också skillnad på 

vad en 6-åring och en 25-åring vill göra. 

 

Mötet beslutar att Karlsborg BK får köra ungdomslägren i två helger med 

åldersfördelningar man önskar. 

 

h) Ansökan om förtjänstetecken/medalj 

Mötet beslutar att tillstyrka samtliga ansökningar och skicka in ansökningarna 

till SBK. 

 

§93. Övriga frågor 

           Inbjudan har inkommit till digitalt after kongress där vi valt att avstå då feedback  

           har getts skriftligt och via dialogmöte. 
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§94.  Nästa styrelse/budgetmöte den 9 januari klockan 10.00. 

           

§95.  Mötets avslutande 

  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet  

  avslutat klockan 20.39. 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Carina Swartling, Ordförande                               Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare 


