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Datum: 2018-04-25 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygdens BK 

 

Närvarande: Jan-Olof Säll Carina Swartling Arne Våring 

 Jan Åberg Monalie Nilsson  

 Gunilla Römmel Pelle Karlsson  

 

   

Frånvarande: Johanna Hannerfors   

 Ulla-Britt Norberg   

   

Dagordning 

§19. Mötets öppnande 

§20.  Godkännande av dagordning 

§21. Föregående mötesprotokoll 

§22. Rapporter 

a) Ekonomi 

b) Kommittéer 

c) Övriga 

§23.  Förslag från styrelsen om valberedning, årsmöte 

§24.  Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

§25.  100-års info till klubbar 

§26. Kongresshandlingar 

§27. Övriga frågor  

§28.  Styrelsemöten 

§29. Nästa styrelsemöte 

§30. Mötets avslutande 

 

§19. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Monalie Nilsson valdes till 

sekreterare.  

 

 



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 
 

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet 2018-04-25  Justeras 

   

 

Sida 2 av 4 

 

  

§20. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§21. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.   

 

§22. Rapporter  

a) Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom.  

- Behållning PG. 66 772, 28 kr 

- Sparkonto Gullspång: 21 265 kr  

- Sparkonto F: 208 542 kr 

- Total summa: 296 579, 28 kr 

 

b) Kommittéer 

 Utbildning 

Inget nytt att rapportera. 

 Patrullhund 

- DM för certade hundar. Det blir en 1 dagstävling inte 2 dagars. DM:et hålls 

i Karlsborg.  

- Internatkurs för patrullhund, 1:a veckan av 3 har genomförts.  

 Tävling 

- Tävlingarna har börjat, dock har många ställts in pga. snörik vinter/sen vår 

plus för få anmälda. Fram till dagens datum 180425 har ca 10 tävlingar 

blivit inställda. 

- DM-spår hålls den 2/6 på Tomtens BK 

- Lag-DM hålls den 26/5 på Skara BK 

- Skövde har flyttat sin elitspårstävling 

 Licens 

Inget nytt att rapportera.  

 Räddningshund 

1 kurs hålls varje helg. 8 st. ekipage från Småland till Stockholm.  

 PR/Info 

- SBK Skaraborg är anmäld till Nationaldagen i Karlsborg, ev. kommer vi att 

finnas med i programmet.  

- Distriktsstyrelsen kommer inte att ha något evenemang i Lidköping för att 

fira 100års-jubiléet.  

 RUS 

Inget nytt att rapportera.  

 

c) Övriga 

Inget nytt att rapportera.  
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§23. Förslag från styrelsen om valberedning, årsmöte 

Det har varit svårt att få nuvarande system med att klubbarna enligt ett rullande schema utser 

ledamöter till valberedningen. Hur ska vi göra i fortsättningen? Styrelsens förslag är att 

behålla nuvarande system och vara mer aktiv i valberedningen. Frågan tas upp för diskussion 

med klubbarna på distriktsmötet den 16 maj.  

När det gäller årsmötet kommer distriktet hädanefter att stå för mötet, men det kommer ev. att 

hållas på klubbarna.  

 

§24. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning) 

Inget nytt att rapportera.  

 

§25. 100-års info till klubbar 

Den 30 maj är det webbsändning för att fira att SBK fyller 100 år.  

 

§26. Kongresshandlingar 

Handlingarna gicks igenom. Skaraborgs distrikt har 11 st. röster.  

 

§27. Övriga frågor  

Habo BK har meddelat att de tycker att det är långt att åka till distriktsmötena och har 

föreslagit att det borde finnas möjlighet att vara med via nätet. Styrelsen anser att fysiska 

möten är att föredra framför nätmöten.  

 

§28. Styrelsemöten  

Distriktsmöte den 16 maj kl. 19.00 – 21.00 på Skövde BK.  

 

§29. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är den 16 maj kl. 18.30 på Skövde BK 

 

§30. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21.00 
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Protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande  Monalie Nilsson, sekreterare 

    

 

 

 


