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Datum: 2017-08-22 

Tid: Klockan 18.30 

Plats: Falbygdens BK 

 
 

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

                           Arne Våring                  Gunilla Römmel                Pelle Karlsson 

                           Johanna Hannerfors      Elisabeth Ekberg               Carina Swartling 

 

 

Dagordning 

 
§49. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§50. Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§51. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§52.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom, se bilaga.  

   

b. Kommittéer: 

 Utbildning 

o Utbildningskommittén kommer att hålla ett möte den 30 augusti via 

telefon. Är det något som styrelsen vill att de ska ta tag i eller titta på? 

Mer information om hösten och framtiden kommer i protokoll efter 

mötet.  

o Den 21-22 oktober är det utbildningskonferens i Upplands Väsby och 

Annelie Karlsson kommer att delta, eventuellt följer någon mer från 

kommittén med på mötet.  

 Patrullhund 

o Man hade distriktsmöte för patrullhundsverksamheten den 8 augusti. 

Där rapporterades det från utbildningsdagarna i Stockholm samt om de 

förändringar avseende det nya certprovet som kommer 2018. Man blev 

även informerad om den nya funktionskontrollen som är ny fr.o.m. 

2017, den innebär att Försvarskontrollanter kommer att hålla i 

funktionskontrollen.  

o Under 2017 kommer det att hållas 18 st. kurser i patrullhund och alla är 

i SBKs regi. 

o  Denna vecka, v.34, genomför distriktet en central utbildning på P4. 

Det är en kompetensutbildning för hundbefäl på kompani i användandet 

av hund i den urbana miljön.  
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 Tävling 

o Alla tävlingar inför 2018 är på gång, det ska vara klart till den 1 

september.  

o Man har skickat ut en intresseförfrågan om utbildningar (domare, 

tävlingssekreterare m.m.) till klubbarna. Tidaholms BK har svarat på 

detta och meddelat att de har fyra st. som skulle vilja gå en utbildning 

för tävlingssekreterare så kommittén kommer att ordna en kurs i detta 

till vintern 2018.  

o Maria Laurén har hört av sig till Carina Swartling om UHP 

(uthållighetsprov). Styrelsen beslutade att bjuda in Maria till 

medlemsmötet den 16 oktober så hon kan informera om detta.  

 Licens 

Inget nytt att rapportera 

 Räddningshund 

Inget nytt att rapportera.  

 PR/Info 

Inget nytt att rapportera.  

 RUS 

Inget nytt att rapportera.  

c. Övriga 

Inget att rapportera. 

 

§53. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning).  

              Kongressprotokollet finns nu på SBKs hemsida. Annars inget nytt.  

  

§54. SBK ekonomi (central) beslut RAS-RUS konferens 

 Den 3 juni hade Förbundsstyrelsen (FS) sammanträde där man gick igenom 

ekonomin för SBK centralt (se bilaga). Kort sagt går ekonomin inget bra, en 

orsak till detta är att medlemsantalet minskat och inte ökat som man räknat 

med. Resultatet är att man ligger 1 miljon kr minus. FS har tagit beslut att 

halvera den centrala kostnaden för inplanerade centrala konferenser och 

avgiftsbelägga deltagandet i dessa. En sådan konferens som kommer att 

avgiftsbeläggas är RAS/RUS-konferensen som Christer Lundberg från RUS-

kommittén brukar åka på. Ulla-Britt Norberg ska ta kontakt med Christer när 

inbjudan kommer och kolla upp kostnaderna, styrelsen ska efter detta ta beslut 

om distriktet ska delta i konferensen eller inte.  

 

§55.  Hjo BK avtalsinstruktör 

 Carina Johansson som är ordförande på Hjo BK har blivit avtalsinstruktör och 

kommer därför att avgå som ordförande. Dane Bergbom, vice ordförande i Hjo, 

har ställt frågan till styrelsen om någon från antingen styrelsen eller distriktet 

kan komma och informera om avtalsinstruktörer på Hjo BKs medlemsmöte den 

14 september. Jan-Olof Säll ska ta kontakt med Anette Kjellén som är 

avtalsinstruktör om hon kan tänka sig att komma till Hjo BK.  

   

§46. Övriga frågor 

 Ansvarig för 100års firandet 

Jan Åberg har ställt frågan till Anna Eklund från Karlsborgs BK om hon kunde 

tänka sig att vara ansvarig för 100års firandet, men Anna har tackat nej. Frågan 

tas med till nästa möte.  
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 Mariestad BK 70 år den 16 september 

Mariestad BK firar 70 år den 16 september. Styrelsen kommer att uppvakta 

med en gåva för 700 SEK. Ulla-Britt från styrelsen åker till Mariestad. 

 Facebooksida för distriktet 

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

distriktet bör ha en Facebooksida, men någon måste också vara ansvarig för 

den. Frågan om ansvarig person tas med till medlemsmötet den 16 oktober och 

till Ordförandekonferensen.  

 FS Valberedning kommer att skicka ut att de vill ha in synpunkter på deras 

arbete, förändringar i styrelsen, kompetensen i styrelsen, vad som ska vara prio 

för 2018 och vad de ska arbeta mot. Arbetsgrupp 2020 kommer att svara FS, 

men inväntar rapport från SKK.  

 

  §57. Medlemsmötet är den 16 oktober på Skövde BK kl.19.00. Jan-Olof ska boka 

klubbstugan via Lalla Hammarström på Skövde BK. Kallelsen till mötet 

kommer och ska skickas ut 30 dagar innan mötet. Johanna Hannerfors kommer 

att skicka ut kallelsen.  

 

§47. Nästa styrelsemöte 2017-09-27 kl. 18.30 Falbygdens BK 

 

§48. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.00. 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Johanna Hannerfors, sekreterare 


