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Datum: 2017-06-20 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygdens BK 

 
 

Närvarande: Jan-Olof Säll  Ulla-Britt Norberg             Jan Åberg 

                           Arne Våring                  Gunilla Römmel 

                           Johanna Hannerfors      Elisabeth Ekberg 

 

Frånvarande:       Pelle Karlsson och Carina Swartling  

 

Dagordning 

 
§40. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§41. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§42. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§43.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom, se bilaga.  

Medlemsavgifterna från klubbarna har kommit in.   

b. Kommittéer: 

 Utbildning 

Det var lärarmöte den 12 juni på Tomten BK. Man gick igenom följande:  

o Distriktet har väldigt få lärare och det skulle behövas fyllas på med fler.  

o Det finns behov av grundmodul och eventuellt även 

allmänlydnadsinstruktörsutbildning.  

o Mötet diskuterade möjligheten att dela en utbildning mellan lärarna. 

Och om lärarna kan tänka sig att dela på en kurs, måste man fundera på 

om man höjer modulavgifter eller om man hittar en annan lösning för 

att täcka kostnader för lärarna.  

o Lärarpolicyn ska ses över. 

o Jessica Hedsjö kommer att starta en lydnadslydnad 

instruktörsutbildning den 9 oktober.  

o Föreläsning med Helene Friberg den 25-26 november på Mariestads 

BK. Lärarna går gratis, övriga får betala 500 kr/person.  

o Utvecklingskurs i höst för lärarna, sista ansökningsdag är 31 augusti. 

Marie Lillerskog, Britta Althorn och Carola Berg är intresserade.  

 Patrullhund 

o DM hölls den 3-4 juni med tre deltagare. Man hade även kamratträff på 

kvällen vilket föll väl ut och tävlingen gick i övrigt bra.  
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o Patrullhund har deltagit i Nationaldagsfirandet i Karlsborg tillsammans  

     med Karlsborgs BK och Hjo BK.  

o Prova på dagen den 13 juni på Tomten BK har blivit inställd pga. för få 

intresserade. Nästa prova på tillfälle är i Tibro den 19 augusti. Man ska 

försöka göra mer reklam inför detta datum.  

o Patrullhund har deltagit på ett skarpt sök.  

o Patrullhund har deltagit på HV-skallet. 

o Internatutbildningen börjar i v.27 och hålls i distriktets regi.  

 

 Tävling 

o Alla klubbar har lämnat in sina tävlingar till nästa år utom Mullsjö. 

Domaruppdragen till hösten kommer att skickas ut efter midsommar.  

o Man ska hålla en konferens om lydnadsbiten pga. att det råder oklarhet 

kring hur man ska tolka de nya ändringarna. Datum kommer.  

o För att få upp deltagarantalet på tävlingarna ska man börja kolla med 

granndistrikten när deras tävlingar är så tävlingsdatumen inte krockar.  

 Licens 

Inget nytt att rapportera 

 Räddningshund 

Se punkt 45. 

 PR/Info 

Distriktet deltog i Nationaldagsfirandet i Karlsborg och allting gick bra. Dock 

synd att vi inte fanns med i programmet.  

 RUS 

Inget nytt att rapportera.  

c. Övriga 

Inget att rapportera. 

 

§44. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning).  

 Inom SBK kommer man att starta upp en arbetsgrupp för att 

fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet och man söker nu 

efter personer som kan tänka sig att ingå i arbetsgruppen. Från 

Skaraborgs distrikt utser styrelsen Arne Våring och Gunilla 

Römmel. 

 Innan kongressen hade man rasklubbskväll och distriktsforum. 

Jan-Olof Säll gick igenom med styrelsen vad man hade tagit 

upp. 

 

§45. Ny kurs Räddning 

 Ingrid Jansson, ansvarig för tjänstehund/räddning har bett distriktet att starta en 

kurs i räddning och Jan-Olof har i sin tur ställt frågan till Eva Harrysson. Eva 

kommer tillsammans med Tomas Eriksson, ansvarig för räddningshund 

Småland, Västra och Skaraborg, hålla en kurs för nationell räddning. Eva 

kommer att ta kontakt med Ingrid Jansson om ekonomi, kursstart, antal 

kurstillfällen m.m. och återkomma med information till styrelsen. Exakt 

startdatum för kursen är inte bestämt, men det blir någon gång i höst.  
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§46. Övriga frågor 

  Ekonomi DM-patrullhund 

 Ulla-Britt Norberg har fått en räkning på mat/frukost från DM-patrullhund och 

undrar om det är korrekt och om den ska betalas. Jan Åberg förklarade att 

patrullhunds-kommittén hade tagit beslut att bjuda sina funktionärer på frukost 

och att räkningen var rätt. Ulla-Britt meddelade också att hon inte har fått in 

några pengar för DM:et än, men ska ta kontakt med Eva Franzén om detta. 

 Arne Våring tog upp att klubbarna inte längre vill arrangera lagtävlingar i 

bruks och lydnad pga. lågt deltagarantal. Styrelsen behöver arbeta på att få upp 

deltagarantalet och för att öka statusen på tävlingarna.  

 Ansvarig för 100års-firandet 

Jan-Olof Säll har ett förslag inför nästa år till nationaldagsfirandet i Karlsborg:  

o Jan-Olof fortsätter att sköta kontakten med kommunen. Jan Åberg blir 

ansvarig för arbetsgruppen. De som ska ingå i arbetsgruppen är Hjo 

BK, Karlsborg BK, Tibro BK och Töreboda BK. Ann-Marie Folkesson 

från förbundet vill gärna ha namnen på de som sedan ska ingå i 

arbetsgruppen. Nationaldagsfirandet kan bli en del i jubileumsapporten.  

 Jan Åberg tar på sig att bli kontaktperson och ska ställa frågan om att vara 

ansvarig för arbetsgruppen till Anna Eklund, ordförande i Karlsborg BK. 

 Facebooksida för distriktet 

Distriktet har i dagsläget ingen egen facebooksida. Ska vi skapa en? Johanna 

Hannerfors tar på sig att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.   

 På medlemsmötet den 15 maj var det flera som önskade fler tillfällen av 

mätning av hund. Ulla-Britt har kollat med Åke Imland och han kan tänka sig 

att ställa upp. Förslaget är att det blir ett tillfälle en kväll på Mullsjö BK och de 

som är intresserade av att få sin hund inmätt får åka dit. Om behovet av 

mätning är stort kan vi kanske arrangera ytterligare en kväll på någon annan 

klubb. Ulla-Britt kollar med Åke om han kan någon kväll i slutet av augusti, 

början av september och återkommer till övriga i styrelsen när hon har fått 

svar.  

 

 

§47. Nästa styrelsemöte 2017-08-22 kl. 18.30 Falbygdens BK 

 

§48. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.15. 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Johanna Hannerfors, sekreterare 


