
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-08-11
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

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

Adjungerade: Sandra Persson, Studiefrämjandet Boråskontoret.
Marie Lillerskog
Berit Björk

                           Christer Lundberg

Dagordning

§36.     Mötets öppnande
§37.     Information Studiefrämjandet
§38.     Godkännande av dagordning
§39.     Rapporter

a. Ekonomi
b. Kommittéer

§40.     Skrivelser
§41.     Övriga frågor
§42.     Nästa möte
§43.     Mötets avslutande 

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

§37.     Information Studiefrämjandet
            Sandra Persson, Studiefrämjandets distriktskontor Borås, presenterade sig vilket också vi 
            övriga gjorde.
            Sandra informerade om övergripande regler för samverkansutbildningar.
            Anmälan om utbildningstillfället ska skickas in 4 veckor innan.            
            Alla som deltar och har ett uppdrag räknas.
            Gärna ett program för dagen.
            Alla inkomster och kostnader ska redovisas, man kan aldrig få ut mer än vad kostnaden är.
            Redovisningen ska skickas in inom 4 veckor efter utbildningen.
            En bra diskussion följde, många frågor fick svar.
            Ordförande tackade Sandra för informationen och tackade de kommittéansvariga för visat
            intresse. Samtliga adjungerade lämnade mötet.

§38.     Godkännande av dagordning
            Dagordningen gicks igenom och godkändes.
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§39.     Rapporter
                  a. Ekonomi
            Ulla-Britt visade att totalt finns 247 380,92:- på  pg och konto.
            Av dessa är öronmärkta för PH patrullhund 34 777:- och för RH räddningshund 8 405:-.
            Överlag ligger vi enligt budget.
            Jan-Olof berättade att Gullspångs Bk's tillgångar kommer och sätts på eget konto.

                   b. Kommittéer
            Agility, inget att rapportera förutom ett extra möte 19/8.
           
            Tävling, rapporterat om regelrevideringskonferens 10/9 Tomtens BHK.
            Skyddsfigurant/domarutbildningsdag Karlsborgs BK  25/10.
            Tävlingsledarträff 2/10 Skövde BK. 

            Utbildning, anteckningar från D-HUK möte 9/6 på Tidaholms BK, se bilaga.
            
            RUS rasutveckling, rapporterat om vikande anmälningar till MH.

            Licensgruppen, rapporterades om teoriutbildning för skyddslicens med Micke Wadström på
            Falbygdens BHK 24/9, detta ligger ute på hemsidan men Ulla-Britt vill att detta sprids och   
            sätts upp på anslgstavlor.

            PR/Info, Jan-Olof tog upp Nationaldagsfirandet i Karlsborg, tidigare har Karlsborgs BK haft
            uppvisningar där, ska detta tas upp på distriktsnivå? Mycket besökare, en fin chans för oss 
            att visa upp oss! Ansågs som en bra idé, Jan-Olof tar ansvaret och tar kontakt med arrangör.
            Hemsidan flyter på och uppdateras.

§40.     Skrivelser
            Angående vår skrivelse gällande examination av rallylydnadsinstruktörer till Anne-Marie
            Folkesson, har svar kommit i form av protokoll från Utskottet för hundägarutbildning.
            Mötet ansåg svaret är dubbelt när man å ena sidan säger att man inte ser några problem med 
            vår form men samtidigt säger att problem uppstår om det råder lokala och regionala skillna-
            der, se bilaga.

            Inbjudan till höstens RAS/RUS-konferens 8-9/11 på Radisson Blu, Arlanda.

            Inbjudan till Regelrevideringskonferens 15-16/11 på Scandic Järva Krog.

            Information till distrikten från Utskottet för hundägarutbildning.

§41.     Övriga frågor
            Maria frågade om Skaraborgsdistriktet kan stå för arrangemang av IPO-R SM 2015?
            Det arrangerades för första gången i år och hade 15 deltagare.
            Tanken är att centralorten ska vara antingen Skövde eller Lidköping.
            Maria tar kontakt med Varbergs BK som var arrangör för att få fram en budget.
            General måste finnas!

            Kommittéansvarig för agilityn, Annelie Larsson, har lämnat in avsked med omedelbar
            verkan på gr av bristande förtroende för distriktets styrelse. 
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            Per tar ansvar för att ta kontakt med Anneli och försöka få till ett möte för att reda ut vad
            det bristande förtroendet beror på.

            Ett mailsvar har kommit från vår revisor Kikki Granholm på en fråga från Ulla-Britt ang vad 
            som är ett giltigt kvitto. Var går gränsen för vad kommittéerna gör på sina möten? Är det ok 
            med restaurangbesök vid varje möte? Diskussion följde angående detta. Frågan tas upp på 
            nästa möte.

            Britta ville ha förtydligande gjorda i minnesanteckningarna från ordförandekonferensen bl a
            angående de 130:-/heldag för mat och fika, fick inte kosta mer, vilket ordförandena tyckte 
            var ok. Lalla förtydligar enligt Brittas önskemål.

§42.     Nästa möte
            Datum för nästa möte kunde inte bestämmas, Jan-Olof återkommer angående detta.

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

Protokollet justeras,

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