
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-05-06
Tid:         Klockan 18.00
Plats:       Skövde BK
              

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

Ej närvarande: Per Dahlgren (avanmäld)
Arne Våring

                           Jan Åberg (avanmäld)

Dagordning

§18.   Mötets öppnande
§19.    Godkännande av dagordning
§20.    Föregående protokoll
§21.    Kongresshandlingarna
§22.    Lärarevent
§23.    Övriga frågor
§24.    Nästa möte
§25.    Mötets avslutande

§18.    Mötets öppnande
           Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

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

§20.    Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Lalla skriver protokollsutdrag angående
           examination av Rallylydnadsinstruktörer som sedan sänds in till SBK centralt.

§21.    Kongresshandlingarna
           Kongresshandlingarna gicks igenom med följande påpekningar:
           FS föreslår höjning av förbundsavgiften för 2016 med 10:- till 360:-, för 2017 med 20:- till
           380:-. Höjningen för 2016 var känd men inte den för 2017 med 20:-. Vi tycker att det är fel 
           väg att gå för att få in nya medlemmar. Var behövs dessa pengar? Vi tror att det går att spara 
           mer!

           Motion 1
           Ansökan om lydnadsprov. Föreslås att lydnadsproven i fortsättningen ansöks enligt samma 
           regler som gäller för agility-och rallylydnadstävling.
           FS anser att förslaget är intressant och tar med sig detta till kommande regelreviderings-
           arbetet. FS anser att motionen är besvarad. 
           Styrelsen samtyckte till FS förslag.
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           Motion 2
           Förändring av betalningsrutiner vid anmälan till prov och tävling. Föreslås att man beslutar
           om att ta bort möjligheten att anmäla och betala för anmälan till prov och tävling på annat 
           sätt än via SBK Tävling.
           FS anser att frågan måste utredas vidare, och att ett bifall av motionen skulle binda FS att 
           genomföra förändringen oavsett vilka kostnader detta skulle innebära. FS föreslår att motio-
           nen avslås men att kongressen ger FS i uppdrag att utreda frågan i syfte att genomföra en 
           förändring i motionens anda.
           Styrelsen ansåg att frågan måste utredas.

           Motion 3
           Gällande konsekvenser för den tävlandes hund vid oacceptabelt betéende vid gruppmoment
           i lydnads och bruks.
           FS föreslår att motionen avslås men att FS ges i uppdrag att utreda frågan i syfte att genom-
           föra en förändring i motionens anda.
           Styrelsen ansåg att det är av stor vikt att detta bedöms och rapporteras på rätt sätt.

           Motion 4
           Reducering av antalet startande i Rapporthundsgruppen vid SM för brukshundar.
           FS anser att förslaget är intressant och tar med sig detta till kommande regelreviderings-
           arbetet.
            

           Motion 5 och 6
           Förbundskongressen bör hållas vartannat år istället för som nu varje år.
           FS ser de fördelar med förslagen som motionärerna pekar på, men menar att en så stor oms-
           tällning i SBKs demokratiska process måste utredas grundligt. FS föreslår att motionerna 
           avslås, men att FS ges i uppdrag av kongressen att till kongressen 2015 utreda och inkomma 
           med förslag till beslut i frågan.
           Styrelsen ansåg att mycket pengar skulle sparas med kongress vartannat år.

           Motion 7
           Angående stadgeändring gällande fullmaktsröstning på Vit Herdehundsklubbens årsmöte.
           Detta är ingen kongressfråga. FS fastställer stadga.

           Motion 8
           Gällande arvodering av FS samt utskott
           FS har beslutat att återinföra arvodering för FS och utskottens ledamöter från den 1 januari
           2015.

           Verksamhetsberättelse
           Utbildning av föreningscoacher? Barbro berättade om Studiefrämjandets Medlemsmodellen.
           Britta ifrågasatte varför SBK gör detta när Studiefrämjandet redan har det.

           Utskottet för avel och hälsa
           Erbjuda plats för alla som vill gå kurs, brukshundsraser i första hand?
           Hur ska vi klara detta?

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-05-06 Justeras

Sidan 2 av 3



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

           Hundägarutbildning
           Lärarutbildningen har omarbetats med fler och dyrare moduler. Hur kan man göra om ut-
           bildningen utan att tillfråga distrikten?

           Statistik verksamhet 
           Lokalklubbar, distrikt och rasklubbar har ganska lika verksamhet under åren.

§22.    Lärarevent
           Studiefrämjandet ställer upp med 5000:-, detta innebär att 3 lärare kan skickas.
           Prioriteringslista hade inkommit från Marie Lillerskog över aktuella lärare. 
           Beslut togs att följa utbildningskommittens prioriteringslista, kommitten vet bäst vilka som 
           uppfyller kraven. Ulla-Britt och Britta deltog inte i beslutet.

§23.    Övriga frågor
           Marie Lillerskog fortsätter som ansvarig för utbildning.

§24.    Nästa möte
           Nästa möte är 26/5 19.00 Skövde BK.

§25.    Mötets avslutande
           Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 18.50.

protokollet justeras,

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