
Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte 
                                            SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2015-01-17
Tid:         Klockan 10.00
Plats:       Götene BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn
Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund
Jan Åberg Lalla Hammarström

Adjungerade: Marie Lillerskog deltager under §74, §75 och §76, första delen gällande utbildning.

Ej närvarande: Per Dahlgren (avanmäld)

Dagordning

§74.   Mötets öppnande
§75.   Godkännande av dagordning
§76.   Budget
§77.   Årsmötet
§78.   Övriga frågor
§79.   Nästa möte
§80.   Mötets avslutande

§74.   Mötets öppnande
          Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§75.   Godkännande av dagordning
          Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§76.   Budget
          Ulla-Britt gick igenom föregående års budget och utfall, det stora överskottet beror till stor
          del på utebliven utbildning inom RUS pgr av att utbildningsplaner inte blivit klara i tid. 
          Dessa utbildningar kommer att genomföras under de kommande åren.

          Intäkter.

          Utbildning.
          Marie gick igenom kommitténs planer för kommande år.
          Eftersom utbildningarna kommer att kosta mycket mer i framtiden vill Marie att distrikts-
          styrelsen ska hjälpa till med intervjua de som vill gå lärarutbildningarna. Den nya utbildnings-
          planen kräver väldigt mycket i tid och engagemang, klubbarna borde vara bättre på att presen-
          tera vad utbildningen innebär innan de rekommenderar någon att gå den. Risken är stor att vi
          inte får så många som vill gå den då den kräver så mycket! Vi måste protestera mot dessa nya
          utbildningsplaner, vi gör ju detta på vår fritid! Arne och Maria ska ju representera oss på den
          kommande organisationskonferensen och måste då tala om vad vi tycker! Hur kan man besluta
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          om helt nya utbildningsplaner utan att skicka ut dessa på remiss först?
          Kommittéen vill fondera 10 000:- till 2016 för lärarutbildning, de blir inte färdiga på ett år, bör
          fonderingen göras på två år?
          Rallylydnadslärarna som nu är klara måste uppdateras, Marie är aktuell för detta.
          Titti Benjaminsson, om hon blir klar i år måste hon ha en instruktörsutbildning innan hon får 
          någon uppdatering. 
          Mötet beslutade att endast Marie får åka på denna uppdatering.
          Barbro och Britta föreslog att en föreläsning hålls för alla medlemmar, inte bara för instruktö-
          rer, vi har möjligheten ekonomiskt att lägga kanske 10 000:- på en intressant föreläsning.
          Barbro kollar med Studiefrämjandet angående samarbete kring detta.
          Mötet beslutade att en sådan föreläsning ska hållas under 2015.

          Medlemsavgifter.
          Budgeteras till 80 000:-, medlemsantalet minskar något varje år, dock har Skaraborg tappat 
          mindre än övriga distrikt de senaste åren.

          Styrelsen.
          Inga inkomster i budget, det som är plus är bidrag för medlemsmöten.

          Agility.
          Då ingen kommittéansvarig finns har vi ingen annan möjlighet än att sätta 0:- i budgeten. 
          Vi hoppas få kontakt med någon som kan ta ansvar för agilityn i distriktet.

          PH patrullhund
          Inget budgetförslag för 2015/2016 har inkommit.
          Verksamhetsberättelse har inkommit men ingen verksamhetsplan. Kommittéveksamheten 
          fungerar inte, möten måste hållas! Arne och Maria tar upp med Eva Franzén på organisations-
          konferensen att de pengar som finns måste användas till de ekipage som finns i distriktet,
          ungdomsläger mm. Arne tyckte att kommittén borde ut och inspirera tävling mm.

          RH räddningshund
          Ingen verksamhet nu, inga medel är sökta för detta år.

          RUS rasutveckling
          Utbildning behövs och budgeteras för.

          Tävling.
          Angående reseräkningar nya domare, klubbarna vill inte betala?
          Ulla-Britt har fått ok att lägga 5000:- i intäkter.
          Britta undrade om inga utbildningar behövs de närmaste åren?
          Arne berättade att inga önskemål finns från klubbarna angående utbildning av tävlingsledare,
          tävlingssekreterare mm. Om behov uppkommer startas utbildningar, detta ska finnas med i 
          veksamhetsförslag för 2015/2016.

          Ajounerar för lunch kl 12.00.

          Mötet tas upp igen kl 12.30.

          Rallylydnad tävling.
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          Måste skiljas helt, tävling och utbildning. Inga intäkter har tagits med i budget för 2015/2016.
          Barbro föreslog en utbildning för kommittéansvariga hur man upprättar en budget.
          Kostnaden för en utbildningsdag ska inte ligga på TV/Rally utan på utbildning.
          De summor Ulla-Britt har lagt  är ok.

          Licensgruppen.
          Utbildning behövs men det är få i distriktet, då bjuds intresserade in från andra distrikt.

          Läger.
          Ungdomsläger ska genomföras och  budgeteras för 2015/2016.

          Övrigt.
          Årsmötet ingår här. 

          Kostnader.

          Styrelsen.
          Här är arvoden, reseräkningar mm.
          Beslut måste tas på årsmötet om styrelsens fria mat och fika vid möten.

          Administration.
          Faktiska kostnader.

          Möten centrala.
          Beräknade kostnader för representation.

          Agility.
          DM priser mm.

          PH patrullhund
          Beräknade kostnader.

          RH räddningshund.
          Ovisshet om verksamhet, därav summan som budgeteras.

          RUS rasutveckling.
          Av kommittéen beräknade kostnader.

          Tävling.
          Av kommittéen beräknade kostnader.

          Rallylydnad tävling.
          Måste utbilda funktionärer.

          Licensgruppen.
          Beräknade kostnader.

          Utbildning.
          Av kommittéen beräknade kostnader.
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          PR/Info.
          Vi måste synas för att kunna konkurrera med privata aktörer! Barbro kollar med Lidköpings
          BK när deras internationella utställning hålls, kan vi visa upp oss och vår verksamhet där?
          Verksamhetsberättelsen ansågs för torftig, måste göras om!

          Läger.
          Barbro vill utveckla lägret, mer tid för de grenar man är mest intresserad av. Arne vill lägga 
          10 000:- i budget för detta. Vi budgeterar 10 000:-/år för 2015/2016.

          Årsmöte.
          Ökar till 12 000:-/år för 2015/2016, vi vill premiera mästerskapsdeltagarna.

          Mötet beslutade att lägga fram denna budget för årsmötet.

§77.   Årsmötet
          Årsmötet 14/3 Stadshotellet Mariestad. Arne Jonsson ska hålla föreläsning om avtalsinstruk-
          törer och han är också ordförande för årsmötet. Ersättning för detta är reskostnad och mat.
          Årsmöteshandlingarna ska mailas till honom så snart de är färdiga. Dagen börjar med styrelse-
          möte med revisorerna kl 11.00, kl 12.00 föreläsning, kl 13.00 mat och årsmötesförhandlingar
          kl 14.30.
          Mästerskapsdeltagarna uppvaktas med presentkort och blomma, Per Dahlgren som avgår ur 
          styrelsen avtackas.
          Mötet beslutade att avtacka de domare som slutat för lång och trogen tjänst, de ska bjudas in 
          till årsmötet. Arne får i uppdrag att tillsammans med Berit Björk ta fram vilka domare som är
          aktuella.
          Årsmöteshandlingarna ska mailas ut senast 31/1, med anmodan att skriva ut dessa och ta med 
          till mötet. Ett mindre antal kopieras upp av Barbro Lund och finns tillgängliga i möteslokalen.

§78.   Övriga frågor
          En beslutsliggare för ekonomiska beslut i egen pärm ska ordnas. Britta tittar på detta.
          
          IPO-R SM 2015, ingen fullständig ekonomisk redovisning har inkommit, för att kunna arran-
          gera detta måste man hinna söka förlustgaranti men detta är nu för sent.

          Mötet beslutade angående premiering av mästerskapsdeltagare att mästerskapet måste vara av
          officiell karaktär för att premiering ska ske.

          Regelrevideringsmöte Skövde BK 8/12 var ett trevligt och bra möte.

          Ulla-Britt meddelade att hon varit i kontakt med revisorerna angående revidering av Gullspång
          BK, våra revisorer gör denna revision.

§79.   Nästa möte 
          Nästa möte är 14/3-15 kl 11.00 Stadshotellet, Mariestad.

§80.   Mötets avslutande
          Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 14.55.

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2015-01-17 Justeras

Sidan 4 av 5



Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte 
                                            SBK Skaraborgsdistriktet
protokollet justeras, 

---------------------------------------------------               -----------------------------------------------------------
Jan-Olof Säll, ordförande                                           Lalla Hammarström, sekreterare
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