
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2013-02-12
Tid:         Klockan 18.30
Plats:       Skövde BK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll                     Pelle Karlsson                   Ulla-Britt Norberg
                           Britta Althorn                    Per Dahlgren                     Lalla Hammarström
                           Arne Våring

Ej närvarande:   Kajsa Linnarsson (avanmäld)
                          Gunnar Andersson

Dagordning
     
§76.    Mötets öppnande
§77.    Godkännande av dagordning
§78.    Föregående protokoll
§79.    Rapporter
           -Ekonomi
           -Kommittéer
           -SM
           -Övriga
§80.    Skrivelse
§81.    SBK Org konf
§82.    Årsmötet
§83.    Övriga frågor
§84.    Nästa möte
§85.    Mötets avslutande

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

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

§78.   Föregående protokollet 
          Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§79.   Rapporter
          -Ekonomi
          Totalt på konto och PG: 278 469,07:-, se bilaga. 2012 års resultat -12 516:-. Med SM inräknat
          +132 717:-, men SM-vinsten är öronmärkt.

          Berit Björk har gjort ett utlägg på 89:- men har inte kvittot kvar, beslut togs att Ulla-Britt 
          betalar ut detta till Berit trots avsaknad av kvitto.
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§80.   -Kommittéer

          Agility
          Förslag från centrala arbetsgruppen ang agilityns framtid har kommit ut på remiss, se bilaga
          på hemsidan.

          Förändring av kommitténs budgetförslag för 2013/2014 har gjorts av distriktsstyrelsen, trots 
          flera försök av Jan-Olof att kontakta kommittéansvarig har detta inte lyckats.

          Licens 
          Tävlingsfigurantutbildning med 8 deltagare startar 13/2 på Falbygdens BK.

          PR/Info
          Medlemsantalet på nedåtgående. JanOlof undrade om vi ska annonsera i distriktets lokal-
          tidningar för att synas? Vi måste ta vara på kursdeltagarna för att kunna behålla dem!
          Hur gör vi? Instruktörerna räcker inte till. Mer individanpassad kursverksamhet?
          Hos de privata aktörerna kan man köpa den individuella hjälp man behöver! Vi borde kunna 
          erbjuda liknande alternativ och då också kunna spara på instruktörerna som inte alltid har tid 
          och lust att binda upp sig många kurstillfällen per termin. Beslut togs att planera in en ordfö-
          randekonferens på våren i år med temat: Hur behåller vi våra medlemmar? Blir en kickoff!

          RUS Rasutveckling
          Ingen rapport.

          PH Patrullhund
          Ingen rapport.

          RH Räddningshund
          Inget att rapportera.

          Tävling 
          Svårt att få ihop domare till våra tävlingar i vår, försöker nu att få in domare från närliggande 
          distrikt.

          Utbildning
          Svar till SBK centralt Anne-Marie Folkesson ang intag till centrala kurser, se bilaga.
          Beslut togs att Lalla mailar in detta till henne.

          Anteckningar D-HUK 31/1-13, se bilaga.

          Avtalsverksamhet kan tecknas mellan lokalklubb/distrikt – firmatecknare.
          Inget behov just nu men tas upp vid behov. Beslut togs att inte teckna något avtal nu.

          Titti Benjaminsson och Marie Lillerskog har kommit med på Lärarutbildning.

          -SM
          Pelle rapporterade att SM slutade på +145 000:-. 
          Diplom ska delas ut till arrangerande klubbar.
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           -Övriga 
           Ingen rapport. 

§81.    Skrivelser
           Ut:
           Svar till Anne-Marie Folkesson, se under utbildning.
           In:
           Kallelse till kongressen
           Beslut togs att anmäla 2 personer dit, vilka tas ut efter årsmötet, Lalla anmäler.

§82.    SBK Org konf
           Jan-Olof deltog på Organisationskonferensen, förbundets ekonomi är väldigt oroande p gr av
           medlemstapp: -700 000:-! Beräknas vara i balans 2014-2015. 
           En idé som var uppe var att en tävlingslicens föreslås för alla tävlingsekipage.
           SBK Tävling, programmet är dyrt. It kostar väldigt mycket, ingen personal har fått sluta när 
           man har installerat olika program. Hur mycket pengar går ut i löner? Är det rätt personal till 
           kapaciteten? Besparingar måste göras! Vi måste gå igenom kongresshandlingarna och protes-
           tera på kongressen!

§83.    Årsmötet
           Rolf Weiffert är tillfrågad som årsmötesordförande men han har förhinder, beslut togs att låta
           frågan gå vidare till Anders Dahlstedt, Jan-Olof tar kontakt med honom.
           Styrelsen utsåg Lalla till sekreterare på årsmötet.

           Karlsborgs BK hade två alternativ på lokal för mötet, Kastanjen K3, Karlsborg och Hotell
           Bellevue, Hjo. Priset var lika för båda alternativen: 240:-/person för möteslokal med erfoder-
           lig utrustning och mat. Beslut togs att välja Kastanjen K3, Karlsborg. 

           Diskussion följde ang ekonomin för mötet och vilken kostnad per deltagare som måste tas ut.
           Beslut togs att kostnaden per deltagare vid maten ska vara 150:-/person.

           Beslut togs att ta in Ulrika Håkansson som föreläser om förebyggande hundhälsa. 
           Kostnaden för detta är 2000:- inkl resa.

           Beslut togs att bjuda in de 17 personer som deltagit i SM, NM och VM. Dessa bjuds på maten 
           och får ett presentkort hos VIPdog på 200:-, de får också en blombukett. Jan-Olof gör en in-
           bjudan som Lalla skickar ut till dem. Ulla-Britt ordnar inköp av presentkort och blommor, 
           även till avgående ur styrelsen, mötesordförande och föreläsare. 

§84.    Övriga frågor
           Arne tog upp det här med att vi tappar medlemmar, det är svårt att få tag i människor på 
           klubbarna och i distriktet, detta gör ju att vi inte är lika tillgängliga som våra privata konkur-
           renter. Han vill ha ett kansli för distriktet som kan hjälpa till med olika frågor som rör 
           klubbarna och även lotsa till kontakter med ansvariga för de olika verksamheterna.
           Skulle detta kunna ordnas med hjälp av lönebidragsanställd person? Jan-Olof tar kontakt med 
           Arbetsförmedlingen ang möjlighet till detta.

§85.    Nästa möte 
           Nästa möte 16/3 kl 11.00 på Kastanjen K3, Karlsborg.
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§86.    Mötets avslutande
           Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.50.

protokollet justeras, 

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

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2013-02-12 Justeras

Sidan 4 av 4


