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Datum:    2015-10-01 

Tid:         Klockan 19:00 

Plats:       Skövde BK 

               

 

Dagordning 

 

§49 Mötets öppnande 

§50 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

§51 Fastställande av röstlängd 

§52 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§53 Fastställande av dagordning  

§54 Valberedningen val av en sekreterare till styrelsen och en vice ordförande 

§55 Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer 

c. Övriga 

§56 Rapport från ungdomslägret 

§57 Motioner 

§58 100 tusen 

§59 Övriga frågor 

§60 Mötets avslutande 
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§49 Mötets öppnande 

Ordförande Jan-Olof Säl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§50 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Christer Lundberg (Skövde BK) och Gunnar Andersson (Götene BK) 

valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 

§51 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 27 röster av 57 möjliga, endast 7 av 16 klubbar 

representerades. 

 

§52 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelsen till mötet fanns på hemsidan 25/8 och mailades ut till ordförande och 

sekreterare 26/8. Mötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§53 Fastställande av dagordning 

Mötet gick igenom dagordning och fastslog densamma med tillägget under punkten 

övriga frågor a) eventuell revision av Mentaltesten. 

§54 Valberedningen, val av en sekreterare till styrelsen och en vice ordförande 

Valberedningen Christer Lundberg informerar att valberedningen inte har några förslag 

till val av sekreterare och vice ordförande. Mötet har inga förslag. Ordförande skickar 

med klubbarna om hjälp med sekreterare uppgifterna speciellt inför årsmötet. 

 

Aktuella val nästa år är ordförande, vice ordförande, sekreterare, 2 ledamöter och 1 

suppleant. 

 

I 2016 års valberedning ingår Skövde BK sammankallande, Tibro BK och Tidaholm 

BK. 

 

§55 Rapporter  

a) Ekonomi 

Ulla-Britt Norberg rapporterar att totalt på bank och pg finns 316 650,35:-, resultatet 

ligger +39 858 mot budget. 

b) Kommittéer 

Utbildning: Marie Lillerskog rapporterar från D-HUK 

1st ALI påbörjad med 7 deltagare, avslutas i april. 1st grundmodul (16 anmälningar!) 

på Skövde BK med SBK Lärare René Friberg, avslutas i februari. 1 RLI planeras till 

våren. För certifikat = Godkänd i fortsättningsklass, annars intyg. 1 

tävlingsinstruktörsmodul start hösten 2016. 1 L1 2016 med bara SBKare. 

Spårinstruktörsutbildning pågår, kursdeltagare informerar att ingen aktivitet varit på 

länge. Dag för alla medlemmar 22/11 i Raskunskap, på SLU Skara, kl. 10.00 - 13.00. 

Anmäls till Barbro Lund den är gratis. 2 allmänlydnadslärare är anmälda till AL steg 

2; problemhundar, i Nora 13/11.  KUL- möte den 9/11 på Skara BK, kl. 18.30. 
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Utbildningskonferens i Nora 24 – 25/10. Annelie Karlsson från D-HUK åker. 1 

pröva-på-dag rapport den 28/11, Götene BK, anordnas av Barbro Lund. 

KUL-mötet och D-HUK är överens om att: För att få gå A1/hålla kurs i agility ska 

instruktören/deltagaren ha gått grundmodulen. För att säkerställa kompetens för att 

hålla kurser på våra klubbar i SBK´s regi. 

Mötet beslutar enligt D-HUK´s förslag ovan. 

Tävling: 

11/10 lydnadsdomarkonferens. Arne Vårings kontakter med Marianne Dahlin 

angående patrullhundsdomare och tävlingsledare pågår till kommande tävling. 

Tjänstehund RH: 

En RH utbilning startar i Småland. 

Tjänstehund PH: 

Gratulerar SM deltagarna Thomas Lindberg placering 5 och Eva-Maria Hellander 

placering 25. 

Administrativa medlen har inkommit. 

Styrelsen: 

Svåra situationen med avsaknad sekreterare och vice ordförande innebär fördelning 

av sekreteterar uppgifterna bl.a. att ordförande får utskick och vidarebefordrar till 

klubbarna. 

RUS: 

M1 och efterföljande utbildning av mentalfiguranter och mentaltestledare har 

genomförts. Nya mentalfiguranter: Tidaholm 3st, Mullsjö 2st, Skövde 1st.  

Mentaltestledare: Skara 1st. 

Ny utbildning för figuranter planeras till våren 2016 i samarbete med 

Rottweilerklubben. 

 I SBK Tävling har ett antal funktionärer försvunnit? 

Antal MH likvärdigt 2014. Det är fortfarande problem för de som bara vill göra MH 

med att anmäla sig i SBK Tävling. 

PR/Info: 

Inbjudan 14/11 från förbundsstyrelsen och projektansvarig för ”100 000 medlemmar 

2018” för redovisning och peptalk. Träffen är ett samarbete mellan Västras, Värmland 

Dals och Skaraborgs distrikt. 

Licens: 

Inget nytt. 

Agility: 

Distriktsstyrelsen inbjöd agilityansvariga och en medhjälpare till ett möte 24/9 i 

Falköping över en bit mat och diskussion om framtiden och ordvalet agility DM. 

Mötet utföll rätt bra bl.a. benämningen blev Agility Skaraborgsmästerskap och en 

interimgrupp som ska försöka få ihop en agilitykommitté i distriktet. Ulrika Florén 

skickar ut en skrivelse till agilityansvariga i lokalklubbarna. 
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c) Övriga 

Inga övriga rapporter. 

Ajournering för fika 19.55 – 20.15. 

§56 Rapport från ungdomslägret 

25 nöjda ungdomar bevistade ungdomslägret 5-6/9 i Götene BK. Speciellt positivt var 

PH delen. Bildspel kommer på hemsidan. 

§57 Motioner och förtjänsttecken 

 Motioner till distriktsstyrelsen senast 20/10. Distriktsstyrelsen besvarar senast 15/11

 till FS. 

 Påminnelse om ansökan av förtjänsttecken till alla duktiga på lokalklubbarna. 

§58 100 tusen 

Elin Karlsson, Billinge BK rapporterar angående målet 100 000 medlemmar till 2018. 

Tillsammans med Maria Lögdlund har facebooks gruppen SBK Skaraborg 100 000 

startats där alla kan vara med. Elin och Maria ställer frågor syftet är även att få utbyte 

mellan klubbarna. rally@billingebk.se  

§59 Övriga frågor 

a) ev. revision av MT 

Christer Lundberg ger oss en kort bakgrund till MT; mentaltest, bl.a. gamla MT var 

fokus på hundens egenskaper, nerver, mod. Dagens MT fokuserar mer på kamp och 

leklust. Misstro finns till dagens MT. Diskussion varit om hur man bedömer. Troligen 

blir det förändring av koefficienterna. Nästa år ska förslaget till SKK. Rapporten finns 

på hemsidan. Lämna synpunkter till Christer inför RAS/RUS konferensen 6 - 8/11. 

b) 20/10 ordförandekonferens i Skövde BK. 

c) Senast 15/12 lämnas fakturor och begäran om ersättning till kassören. 

d) Distriktets årsmöte blir 12/3 2016 på Björkhaga hotell i Mullsjö. 

§60 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.35. 
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_____________________________  ______________________________ 

Jan-Olof Säll, mötets ordförande  Britta Althorn, mötets sekreterare 

 

_____________________________  ______________________________ 

Christer Lundberg, justerare  Gunnar Andersson, justerare 
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