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Datum: 2017-10-16 

Tid: Klockan 18.00 

Plats: Skövde BK 

 
 

Närvarande: Jan-Olof Säll  Ulla-Britt Norberg            Pelle Karlsson             

                           Arne Våring                  Carina Swartling 

                           Johanna Hannerfors      Jan Åberg 

 

Frånvarande: Elisabeth Ekberg Gunilla Römmel    

                         

 

Dagordning 

 
§72. Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§73. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

§74. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.  

 

§75.  Rapporter 

a. Ekonomi 

Ekonomin gicks igenom under medlemsmötet 

   

b. Kommittéer: 

 Utbildning 

 Patrullhund 

 Tävling 

 Licens 

 Räddningshund 

 PR/Info 

 RUS 

 Alla kommittéer rapporterade under medlemsmötet 

 

c. Övriga 

Inget nytt att rapportera.  

 

              

  

§76. Skrivelser (beslutsliggare och arbetsordning). 

 Inget nytt att rapportera.   
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  §77.  Övriga frågor 

 Ungdomsläger – Utvärdering 

Det finns ännu ingen utvärdering från lägret. Frågan tas med till 

medlemsmötet. 

 Mätning av hund  

Finns det fortfarande något intresse och behov? Frågan tas med till 

medlemsmötet. 

 Årsmöte = ev. 100årsfest 

Skövde BK är ansvariga för årsmötet nästa år, ska det i samband med 

mötet även anordnas en 100årsfest för alla inom Skaraborgsdistriktet? 

Frågan tas med till medlemsmötet.  

 FS valberedning 

Skrivelse och information skulle skickats ut senast den 15 oktober. Har 

det kommit något? Frågan tas med till medlemsmötet.  

 Ordförandekonferens 

Den 20 november är det ordförandekonferens på Skövde BK kl. 19.00–

21.30. En fråga som ska tas upp på mötet är frågan om distriktet ska ha 

en Facebooksida och vem som ska administrera den. Det kommer också 

gå ut ett utskick till klubbarna innan mötet.  

 Räddningshund 

Det kommer att starta en kurs i distriktets regi för nationell räddningshund, kursledare 

är Eva Harrysson. Kursen kostar 500: - per deltagare. Gruppen är klar och 3 av 

ekipagen är från Skaraborg. Man kommer att börja med en miljöträningskurs på 

Räddningstjänst Östra Skaraborgs område i Skövde innan inträdesprovet som är i 

december. I vilken regi ska kursen gå? Eva Harryssons hemmaklubb Hjo BK eller i 

distriktet? Styrelsen beslutar att kursen går i distriktets regi.  

 Det ska hållas ett sökläger nästa år, 2018, i distriktets regi. Frågan tas med till 

Budgetmötet.  

 

 

§78.  Nästa styrelsemöte: Datum, tid och plats för nästa möte skickas ut på mail.  

 

§79. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 18.30 . 

 

 

 

 

protokollet justeras, 

 

 

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

Jan-Olof Säll, ordförande                                         Johanna Hannerfors, sekreterare 


