
Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           

Datum:    2014-11-18
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
Närvarande: 30 st enligt närvarolista

              

Dagordning

§12.     Mötets öppnande

§13.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§14.     Fastställande av röstlängd

§15.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§16.     Fastställande av dagordning 

§17.     Rapporter

a. Ekonomi

b. Kommittéer (Agility,Lic,PR/Info,Styrelsen,PH,RH,Tävling,Utb)

c. Övriga

Fika 20 min

§18.     Ungdomsläger Götene

§19.     Övriga frågor

§20.     Mötets avslutande

§12.     Mötets öppnande

            Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§13.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

            Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Britt Franzén och Anna Gustavsson.

§14.     Fastställande av röstlängd

            Röstlängden gicks igenom och fastställdes till 40 röster av 57 möjliga, 11 klubbar av 16 var

            närvarande.
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§15.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

            Mötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§16.     Fastställande av dagordning

            Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§17.     Rapporter

            a.     Ekonomi

            Ulla-Britt Norberg rapporterade att totalt fanns på pg och konto 242 652:- och att ett stort 

            plus finns gentemot budget.

            Jan-Olof redogjorde för styrelsens förslag om vad som bör satsas på med de pengar som 

            finns, att man vill satsa på utbildning och ungdomsläger.

            Flera ansåg att man bör subventionera utbildningskostnader för klubbarna som höjs betydligt

            nästa år, ungdomsläger ansågs också viktigt samt tävlingsfunktionärer.

            Ulla-Britt påminde också om att budgetförslag och kostnadsersättningsunderlag ska in till

            henne senast 15/12, även verksamhetsberättelser och planer ska in till Lalla senast 15/12.

            b.     Kommittéer

            Agility

            Ingen rapport.

            Licensgruppen

            Ulla-Britt rapporterade att teori för skyddslicensutbildning har genomförts.

            PR/Info

            Jan-Olof berättade att hemsidan börjar bli full och bad kommittéansvariga att ta kontakt med

            Irene Karlsson, webbmaster, och ta bort det som inte behöver finnas där.

            Nationaldagen, 6/6 2015, vid firandet i Karlsborg är vi i  Skaraborgsdistriktet välkommet att 

            visa upp vår verksamhet och alla klubbar inbjuds att hjälpa till.

            RUS rasutveckling

            Christer Lundberg rapporterade från konferensen i början av november, se dokument på 

            hemsidan.

            Mentalfunktionärsutbildning behövs i distriktet, detta ska ske under 2015.
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           Styrelsen 

           Haft löpande möten under året, nästa möte 11/12.

           14/3-15 har vi årsmöte i Mariestad på Stadshotellet.

           Har inte ordnat den tänkta ordförandekonferensen i höst, nästa blir till våren.

            PH patrullhund

            Jan Åberg rapporterade att ett certprov har genomförts i Mullsjö, 5 av 7 ekipage blev god-

            kända.

            SÖF och KFÖ (8 dygn i skogen) har genomförts av båda bataljonerna i distriktet (totalt 

            kanske 15 hundförare). I samband med detta upptäcktes att det saknades ekipage på den ena

            av bataljonerna. Vi lämnade då in en intresseanmälan att hålla kurs omgående som kombine-

            rar vecka och några helger i syfte att ha ett antal nya ekipage till vårens SÖF. Vi väntar ännu

            på besked från SBK, troligtvis får vi vänta med start till efter årsskiftet och då är det omöj-

            ligt att vara klar med kursen i tid till vårens övningar. Vi har genomfört rekryteringsdag med

            uppvisning av hundtjänst, både preparatsök och vind/ljud med figurant samt att vi hade våra

            hundar i förläggning, detta under ”skördefest” i Vara som var mycket välbesökt. Vårt för-

            band är mycket tillmötesgående så under hösten/vintern kommer vi att få möjlighet att miljö-

            träna våra ekipage i stridsmiljö. Detta ska då genomföras under organiserade former efter 

            samarbete med respektive övningsledning.

            RH räddningshund

            Ulla-Britt hade inget att rapportera från kommittéen.

            Jan-Olof rapporterade att MSB vill ha nationella räddningshundar. RHFU går tillbaka till 

            SBK, var? 

            IPO/R SM 2015, förfrågan har kommit om detta kan arrangeras av Skaraborgsdistriktet, vi

            inväntar ekonomisk redogörelse från årets SM för att kunna ta ställning i frågan.

            Tävling 

            Domarkonferensen angående regelrevidering som nyss hållits var mycket bra, inga större 

            förändringar kommer att ske, förenkla apellklass och lydnadsklass I, plats och skott kommer

            att finnas kvar.

            På kommittéens senaste möte kom man fram till att rallylydnaden börjar bli så stor att man 

            vill ha in två representanter i kommittéen.

            Domarna börjar bli gamla, man vill uppvakta när de fyller 70 år för att visa uppskattning.
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           Utbildning 

           Marie Lillerskog redogjorde för hur instruktörs- och lärarutbildningarna kommer att se ut.

           Alla börjar med en grundmodul på 45 timmar som sen byggs på med ytterligare inriktnings-

           moduler på 60 timmar som följs av steg 2 på 40 timmar. L1 ska gärna göras innan grund-

           modulen eller efter densamma då även M1 ska göras. Steg 2 är nytt.

           Allt innebär enorma kostnader och tar mycket tid för den som ska utbilda sig! 

           Mötet ifrågasatte hur man bara kan ta beslut om de stora förändringarna utan att det har gått ut

           på remiss till distrikten? Organisationskonferensen i januari är ett bra tillfälle att protestera!

           Rallylydnad, 4 tävlingar har arrangerats i distriktet, DM i Mariestad med ca 60 starter var en 

           av dem. Fler domare behövs! 6 instruktörer och 1 lärare godkända.

           1 grundmodul med 10 deltagare är startad på Falbygdens BK.

           K9 nosework, vill starta något tidigt nästa år.

           5 st deltog på Lärarevent i Nora, varav 2 fick sin certifiering, Marie Lillerskog i ALI och RL

           och Jessica Mankovits i Tävling.

           Förslag på prislista för lärare som håller instruktörsutbildning:

           Läraren håller först 3 moduler för att betala tillbaka till distriktet för sin utbildning och får 

           sedan 3000:-/modul eller 1500:-/heldag eller 2000:-/helg.

           Jan-Olof bad om inventarielistor från kommittéerna, de behövs till årsmöteshandlingarna.

           c.     Övriga

           Inga rapporter.

           Mötet ajounerades i 20 min kl 20.10 för fika.

           Mötet togs upp igen kl 20.30.

§18.     Ungdomsläger Götene

            Barbro Lund berättade om ungdomslägret som hölls i Götene. 17 st deltog, varav 1 kille.

            Deltagarna fick prova på 6 olika aktiviteter, agility,rallylydnad, lydnad, upplet, sök och 

            patrullstig. Kostnaden var 200:-/person, lägret sponsrades i form av hundgodis, leksaker, 

            mat, t-shirts mm. Alla var jättenöjda och ville ha läger nästa år igen! Mycket bra reklam för 

            oss! Ett ungdomsläger kommer det att bli nästa år, början av september? Barbro vill ha in 

            förslag på innehåll till detta. Hon mailar bilderna till Lalla som sedan mailar ut dessa till 

            klubbarna.
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§19.     Övriga frågor

            DM PH, Jan redogjorde för detta som ska utlysas 2 månader före tävlingsdatum.

            Centralt krav att det arrangeras, det gäller som uttagning till SM. Vid årets SM placerade sig

            Mikael Åberg på 3:e plats och Kristin Martinfält på 13:e plats!

            Falbygdens BK och Vara Grästorps BK ska arrangera 2015, kommittén hjälper till men funk-

            tionärer behövs. Falbygden tog med sig detta och Vara Grästorp kontaktas då de inte närvara-

            de på mötet. Styrelsen tar frågan angående domarkostnaden.

            Årsmötet avgör om arrangörssystemet ska hållas.

            Valberedningen, Christer redogjorde för styrelsens sammansättning och hur dessa är valda,

            vice ordförande behövs för 2015-16, sekreterare och kassör för 2016-17. Revisorer och revi-

            sorsuppleanter ställer upp för omval.

            Tibro BK ska utse en ledamot för 2015-16 till valberedningen.

            Valberedningen vill ha in förslag på lämpliga personer,som ska vara tillfrågade,senast 14/12.

            Agilityansvarig saknas! Ute på klubbarna finns många aktiva, någon som kan tänka sig att ta 

            ansvar för kommittén?

            Förtäring för förtroendevalda vid möten, årsmötet, kan man ha rätt till det?

            Christer ansåg att när man lägger ner så mycket tid borde man få det som uppskattning.

            Ta med detta som en punkt till årsmötet.

            Distriktskatalogen, Arne Våring frågade om vi ska ha den? Ofta inaktuell pgr av flytt och sen

             inrapportering, mycket jobb för den som ansvarar för den. Flera ville ha kvar den och de 

             flesta lämnar in uppgifter i tid. Kommittéerna och klubbarna bör uppdatera!

             Nästa styrelsemöte 11/12, budgetmöte 17/1-15 och årsmöte 14/3-15.

§20.      Mötets avslutande

             Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 21.15.

protokollet justeras,
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-------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------

Jan-Olof Säll, ordförande                                      Lalla Hammarström, sekreterare

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

Britt Franzén, justerare                                          Anna Gustavsson, justerare
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