
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-04-07
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll            Per Dahlgren            Britta Althorn
                           Maria Lögdlund       Barbro Lund             Jan Åberg
                           Lalla Hammarström

Ej närvarande: Ulla-Britt Norberg (avanmäld)
                           Arne Våring (avanmäld)

Dagordning

§8.     Mötets öppnande
§9.       Godkännande av dagordning
§10.     Föregående mötets protokoll
§11.     Rapporter

– ekonomi
– kommittéer, vilka?
– SM
– Övriga

§12.      Skrivelser
§13.      SBK kongress
§14.      Medlemsmötet
§15.      Övriga frågor
§16.      Nästa möte
§17.      Mötets avslutande

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

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

§10.      Föregående mötets protokoll 
             Föregående mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

§11.      Rapporter
             - Ekonomi
             Ulla-Britt hade rapporterat att vid dagens datum fanns 162 322:- på bank och pg.
             Hon hade också rapporterat att hon vid flera tillfällen varit i kontakt med Skattemyndigheten
             ang reklamskatt som vi skulle betala trots att vi var avregistrerade. En skriftlig bekräftelse 
             hade nu kommit på avregistrering av reklamskatt.
             Hon hade också varit i kontakt med Karin Åman, Studiefrämjandet ang ersättning för kost-
             naden för föredragshållaren Ann-Chatrine Edoff på vårt årsmöte.

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-04-07 Justeras

Sidan 1 av 4



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

            -Kommittéer, vilka?
            Agility
            Annelie Larsson hade rapporterat genom minnesanteckningar från distriktsmöte i agility 
            140311 på Billinge BK, se bilaga på hemsidan.

            PH patrullhund
            Jan rapporterade från PH konferensen.
            Inträdesprov genomfört med 8 ekipage, 3 av dessa skulle tas ut till ny modell på kurser, 
            internatkurser, veckovis och helg, på F7 Såtenäs. De övriga 5 ekipagen skulle gå vanlig kurs, 
            all planering var gjord, men av flera orsaker blir det ingen kurs för dem. En kurs går i 
            Mullsjö.

            RH räddningshund
            Jan-Olof rapporterade att nästa kurs blir tidigast nästa vår.

            Licens 
            Ingen rapport.

            PR/Info
            Jan-Olof rapporterade från möte i dag i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, MSB har fått 
            uppgiften att se över vilka resurser som finns kvar efter utförsäljningar.
            Han hade också varit på möte med Missing People och är nu operativ chef i Skaraborg.

            Utbildning
            Britta rapporterade att 8/5 blev 5 personer godkända som SBK tävlingslydnadsinstruktörer, 
            de har nu egna kurser som ingår i deras examination.
            
            10/4 är det KUL möte, endast 5 klubbar är anmälda. En punkt på dagordningen är Utbild-
            ningsansvarig som söks.
            Annelie Karlsson är kvar i HUK men inte som sammankallande i utbildning.
            Beslut togs att utse Gudrun Berger, Mariestads BK, som Rallylydnadsansvarig.
            
            Distriktskonferensen ställdes in, blir i höst istället.
            7 Rallylydnadsinstruktörer har examinerats av Britta och Mona Bratt.
            18/5 är preliminär start av Rallylydnadsinstruktörsutbildning med Titti Benjaminsson, detta
             ingår i hennes Lärarutbildning.
             
             Den centrala examinationsmodellen av Rallylydnadsinstruktörer har ifrågasatts av Britta och
             Marie Lillerskog, där ska certifieringen ske vid examination. Styrelsen anser att man ska 
             följa samma linje som för övriga instruktörsutbildningar, att man har en kurs för att få 
             certifieringen.
             Brittas förslag som styrelsen beslutade att stödja som skrivelse till SBK centralt:
             Rallylydnadsinstruktörs examination 2014.
             Skaraborgsdistriktet har tagit beslut att avvika från centrala direktiven.
             För Skaraborg gäller:

• Kursplan endast för Nybörjar- och Fortsättningsklass.
• Innan certifiering ska en av ovan kursplan användas för kurs på sin klubb.
• Instruktören dokumenterar sina erfarenheter och utvärdering av kurs-

deltagarna enligt bilaga.
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             Motivering:
             För Avancerad- och Mästarklass handlar det om tävling. Givetvis ska RLI kunna förmedla
             dessa klasser. Vi följer övriga instruktörsutbildningar som har kurs innan certifiering.
             
             Lärarevent i Nora 2-5/10. 
             Två lärare från vårt distrikt får åka. Sista anmälan är 19/5, vi har nästa styrelsemöte 6/5 och 
             ser då vilka som har anmält sig och kan ta ställning till vilka vi anser ska få åka.
             
             Enligt skrivelse från förbundet ang samarbetsavtal med naturbruksgymnasier ska alla natur-
             bruksgymnasier/hundsportgymnasier som vill utbilda i överensstämmelse med vår instruk-
             törsutbildning allmänlydnad teckna samarbetsavtal med förbundet. När det gäller examina-
             tion av elever ska distrikten kontaktas och examinationen ska genomföras enligt riktlinjer.
             I vårt distrikt kan ju Sötåsen vara aktuellt för detta.

             Utbildningsansvarig söks, vi avvaktar KUL mötet.

             RUS rasutveckling
             Ingen rapport. 

             Kommitteansvariga:
             Agility: Annelie Larsson
             Tävling: Berit Björk
             PH: Eva Franzén
             RH: Ulla-Britt Norberg
             Licens: Ulla-Britt Norberg
             PR/Info: Jan-Olof Säll
             Utbildning: Vakant
             RL: Gudrun Berger ingår under utbildning 
             RUS: Christer Lundberg
             Webbansvarig: Irene Karlsson

             -SM 
             SM är nu avslutat med bokslut mm, punkten tas bort.

             -Övriga
             Inga övriga rapporter.

§12.      Skrivelser
             Jan-Olof har skickat in skrivelsen ang nedläggningen av Gullspångs BK till förbunds-
             styrelsen.

             Ajounerar för fika i 20 min.

§13.      SBK kongress
             Britta och Maria representerar vårt distrikt på SBK kongressen 17-18/5.
             6/5 19.00 har vi distriktsmöte inför kongressen med styrelsemöte 18.00, då alla ska ha gått 
              igenom kongresshandlingarna.
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§14.       Medlemsmötet
              Kallelsen måste ut idag, Lalla ordnar det under kvällen, Jan-Olof skriver dagordning för 
              mötet.

§15.      Övriga frågor
             Gullspångs BK är nu nedlagd. Skrivelse skickas in till förbundsstyrelsen avseénde förvalt-
             ningen av klubbens pengar.
             
             Ordförandekonferens planeras till 26/5 19.00 angående kongressen, styrelsemöte 18.00.

             Ett ungdomsläger arrangeras av Götene BK 6-7/9, ålder upp till 25 år. Man kommer att få 
             prova på 6 olika aktiviteter.

             Jan undrade ang bruksprov PH, för att få verka som tävlingsledare krävs mer kompetens än 
             att vara provledare under certifiering PH under hel helg, kan det vara rätt?

             Barbro tog upp Studiefrämjandet, medlemsmodellen, och tycker att vi ska söka oss in i 
             ”stan” för att nå människor med tex aktiva hundpromenader och få in nya medlemmar.

              Vi diskuterade hur vi ska jobba vidare, brukset får inte försvinna, vi kan inte bredda oss hur
              mycket som helst.
              Arenasporter vill SBK ha, men det får inte betyda att specialen försvinner!
              Bruksraserna går ner i registreringar.
              Kursverksamheten diskuterades, hur stor bredd ska vi ha?

§16.       Nästa möte
              6/5 19.00 Skövde BK distriktsmöte, styrelsemöte 18.00.
              26/5 19.00 Skövde BK? Ordförandekonferens, styrelsemöte 18.00.

§17.       Mötets avslutande
              Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 20.50.

protokollet justeras,

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