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Justeras 

 

 

 

 

Datum: 2017-03-23 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygdens BK 

 
 

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

                           Arne Våring                 Carina Svartling                Gunilla Römmel 

                           Johanna Hannerfors     Pelle Karlsson      

 

Ej närvarande: Elisabeth Ekberg   

 

 

Dagordning 

 
§12. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§13. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§14. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§15.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Rättelse från revisorerna är gjord. Ekonomin gicks igenom, se bilaga.  

b. Kommittéer: 

 Utbildning 

KUL-möte hölls den 16/3 där 9 st. klubbar deltog. Annelie Karlsson är 

utbildningsansvarig, Marie Lillerskog kommer att vara ansvarig för lärarna och 

Ulla-Britt Norberg kommer vara ansvarig för Studiefrämjandet. Det gicks 

igenom vilka kurser klubbarna kommer att hålla i vår. Klubbarna efterfrågar 

utbildningar, främst grundmodul och Allmänlydnad steg 1. Det kommer att 

hållas en föreläsning med Helen Friberg i höst, datum för föreläsningen är 

ännu inte satt. Klubbarna meddelade att de har fått önskemål från sina 

medlemmar om föreläsningar i raskunskap och problemhundar. Arne Våring 

ska se över och meddela vilka som inte har gjort sin examination i spårkursen 

och när de ska ha sin examination. Sökhundskursen som hålls den 30/6-2/7 är 

full och man kommer inte ta in fler deltagare eller reserver. Nästa KUL-möte 

är den 16/11 på Billinge BK.  

 Patrullhund 

Det har hållits ett inträdesprov för patrullhund inför en internatkurs som hålls i 

distriktets regi med 8 st. deltagare. Kursen startar v.15 och avslutas i augusti. 

På söndag den 26/3 är det möte där man kommer gå igenom 

verksamhetsplanen och fokus för året är rekrytering. 
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 Tävling 

På lördag den 24/3 är det domarprov på Falbygdens BK. Den 8/4-9/4 anordnas  

en provledarutbildning med 6 st. deltagare. 

I april kommer det att anordnas en sekreterar- och skrivarutbildning för 

rallydnad med Marjo Söderqvist som lärare.  

 Licens 

Den 19/4 anordnas en utbildning i Licensteori med 6 st. deltagare.  

 Räddningshund 

Inget att rapportera 

 PR/Info 

Jan-Olof har anmält till nationaldagen, mer information om detta kommer.  

 RUS 

Inget att rapportera 

c. Övriga 

Det kommer hållas ett telefonmöte inför kongressen och organisationsenkäten, mer 

information om detta kommer.  

 

§16. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning).  

 Beslutsliggaren gicks igenom. 

 

§17. Enkät SBK:s organisationsförändring 

 Enkät från SKK ang. SBK:s organisationsförändring gicks igenom och 

skickades in. Styrelsen valde att gå på SBK:s linje och avstyrka samtliga 

förslag.   

 

§18. Kommittéansvariga 

 Styrelsen tog beslut att utse Carina Svartling till tävlingsansvarig. 

 

§19. Beslut om AU 

 Beslut togs att AU utgörs av ordförande, kassör, sekreterare och vice 

ordförande.  

 

§20. Övriga frågor (reserver till kongress) 

 Reserver till kongressen om ordinarie inte kan åka utsågs: Pelle Karlsson och 

Carina Svartling. 

 

Distriktskatalogen: Johanna Hannerfors är ansvarig för distriktskatalogen.  

 

Förslag att styrelsen noggrant går igenom kongresshandlingarna innan 

kongressen den 20-21 maj och även försöker aktivera klubbarna i detta. Det är 

extra viktigt nu inför SBK:s organisationsförändring. Inför medlemsmötet 

skickas handlingarna ut och ett extra utskick om detta kommer att gå ut till 

klubbarna. Det kommer även att läggas ut på hemsidan.  
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Tre st. ekipage som deltagit i ungdoms-SM missades på årsmötet. Personerna 

kommer att bjudas in till medlemsmötet den 15/5 i Skövde.  

 

Vi behöver bli bättre på rutiner, utskick och handlingar måste skickas ut i god 

tid så att alla hinner gå igenom allt innan mötena.  

 

 

§21. Nästa styrelsemöte 2017-04-25 kl. 18.30 Falbygdens BK 

 

§22. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.55. 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Johanna Hannerfors, sekreterare 


