
                                                      Minneanteckningar från ordförandekonferens SBK 
                                              Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-06-03
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

                                  Närvarande: 18 personer, 11 klubbar representerades.

          Jan-Olof Säll hälsade alla välkomna och informerade om kvällens innehåll.

          Information från kongressen:
          Britta Althorn informerade om vad som togs upp och vad som beslutades på kongressen,
          där Maria Lögdlund och Britta representerade Skaraborgsdistriktet. 

          Information av intresse:

          Rolf Weiffert presenterade ”Var är vi” bild/matris, den kanske vi ska be att få?

          Föreningscoacher.
          Förbundsstyrelsen, FS, tror på föreningscoacher, närmaste föreningscoach är Christer
          Lundberg Skövde BK.

          Medlemstappet.
          En projektgrupp har tillsatts, Jan-Olof Säll ingår i den, som ska jobba med hur vi ska minska
          medlemstappet.

          Utbildning.
          Angående utbildning, svårigheten att tillsätta funktionärer i distrikt och lokalklubb, inte bara
          hos oss.

          SKK, Ulf Uddeman:
          De verksamheter som ökat under 2004-2013: agility, jaktprov och utställning.
          
          Medlemsutvecklingen inom SKK-6%, SBK -8%.
          
          Verksamhetsklubbar: Svenska Freestyleklubben bildades 2013.
                                             Svenska Agilityklubben bildades 2014.
                                             Kroppsvallarna är på gång.
                                             Intresseanmälan från K9 Nosework, arena sök kryddor.
          
          1/1 2015 ändrar SKK åtkomsten till SKK rasdata, detta kommer att påverka SBK`s program-
          ansvar för lathunden.
         
          Expandering av BPH Betéende och Personlighets beskrivning Hund.
          
          SKK jämställer MH och BPH i SKK's avelsdata, det var kongressen emot!
          
          Ta fram ett mentalitetsindex, till den utnyttja information från MH,BPH och MUH.
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          Regelrevideringar uppdelas i låsta regler i 5 år och ej låsta t.ex. smittskydd.
         
          Försvarets  schäferavel-SKK registrerar inte sedan juni 2013 de av FM uppfödda schäfervalpar
          pga oenighet kring kraven på MH. Möte nu i maj då det blir en kompromiss mellan SKK, FM
          och Polisen med viss förändring av L-test till MH. Troligtvis kommer valparna registreras i 
          Tyskland.

          Aktuella lagstiftningsfrågor: 
          Ändrade regler för sociala avgifter på arvoden.
          Ny lagstiftning att det blir förbjudet att ta bort sporrar, berör 70 rasstandarder.
          Speciell lagstiftning vid inköp av djur.

          Svensk Hundungdom Sara Svanberg och Anna Letfors:
          70 klubbar, 8000 medlemmar, med ökande medlemsutveckling.
          En uppgift är att medlemmarna fostras in i föreningslivet.
          Ungdoms SM 8-10/8 i Uppsala.
          Distrikt och lokalklubbar, bjud in hundungdomar!

          2018 fyller SBK 100 år.

          John Sjöberg ansvarig för Värdegrundsarbetet som startade februari 2014 och förslaget 
          presenteras på kongressen 2015.

          Jan Gyllensten och Lotta Linusson presenterade reviderad Dressyrpolicy. Tydligare med
          Inledning, Hunden, Föraren.

          Barbro Olsson hade en dialog om information och kommunikation bl.a. att utskick från 
          kansliet inte alltid når fram till berörda t.ex.inlämnande av verksamhetsstatistik.

          Vi diskuterade ansvarsområden, Skaraborg fick igenom tilläggsyrkande om utökning av 
          ansvarsområden, t.ex. att en klubb har som mål att öka medlemsantalet med 15%. 
          
          Vi gick igenom motionerna med beslut från kongressen.

          Angående MH och MT funktionärsutbildning som dragits ner rejält motiverades med att 
          man satsar på provledarna istället som ska få mer utbildning.

          Förbundsavgiften som föreslogs höjas med 20:- 2017 gick igenom, hur ska vi kunna öka
          medlemsantalet när avgiften höjs varje år? 

          Vi tappar bruksraserna som vi har avelsansvar för.

          Utskottskorrigeringen på 12%, detta ska tas bort. 

          Hur många % av landets hundar tillhör SBK? Det finns ingen målbild av hur många % vi 
          ska ha. Det vore önskvärt!

          Studiefrämjandet, Barbro Lund:
          Anette på Skövdekontoret presenterade sig.
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          Medlemsmodellen, Barbro presenterade materialet som Studiefrämjandet vill gå ut och infor-
          mera om i höst, alla avdelningar av Studiefrämjandet vill gärna komma ut till ”sina” klubbar i
          höst med detta!
          
          25/6 har Barbro Föreningsteknik på Götene BK och bjuder in klubbarna till detta.

          HLR utbildning-inbjuder även till denna, 8-12 personer är lämpligt för att hon ska  komma
          ut, hör av er till Studiefrämjandet!

          Hund för Alla har 10 årsjubileum 11/6 i Rankås, Tibro.
          Daglediga med hund besöker bl.a. äldreboenden som är mycket uppskattat.

          Jan-Olof informerade om att till nästa distriktsstyrelsemöte 11/8 bjuds kommittéansvariga in,
          Sandra från Studiefrämjandet kommer och informerar om de möjligheter som finns för samar-
          bete.

          Jan-Olof och Ulla-Britt Norberg informerade om vad som gäller vid utbildning för ledare.
          Studiefrämjandet bidrar med max 130:-/pers för heldag under max 3 dagar och med max 30
          deltagare, och max 65:-/pers vid 3 tim utbildning. Men aldrig med mer än vad som finns kvitto
          på. Man måste alltid kunna redovisa alla kostnader, totalkostnad och ev inkomster.
          Distriktet lägger ju utbildningarna ute på klubbarna, då måste klubbarna veta vad som gäller 
          när man skickar faktura till distriktet, det får inte kosta mer än 130:-/heldag, detta tyckte de   
          närvarande ordförande var helt ok. 

          DM PH Patrullhund:
          Jan-Olof informerade om svårigheten att få beslutet om roterande av arrangemanget av DM 
          att fungera. Beslut finns att alla klubbar ska vara med. Det är viktigt att detta fungerar då 
          detta är enda tillfället att kvala in till SM!
          Ska de klubbar som har PH verksamhet arrangera jämt?
          Ska man som klubb kunna köpa sig fri?
          De klubbar som arrangerar får ekonomisk hjälp?
          Samarbete med annat distrikt?
          Finns det någon/några klubb/klubbar som vill arrangera DM 2015?
          DM skall arrangeras!
          Distriktsstyrelsen undersöker och återkommer till nästa ordförandekonferens.

          Agility:
          Jan-Olof informerade om de 20:-/start i Nybörjarcupen som styrelsen begärt hos kommittén 
          för att finansiera priser, i budgeten tar agilityn endast upp kostnader och 0 kr som inkomst.
          Skulle det vara möjligt för klubbarna att ta ut 20:-/start och sätta in på distriktets konto?
          Vad kostar starten?
          Hur betalas det?
          Var hamnar pengarna?
          Är det bättre att ta in det på DM än på Nybörjarcupen?

          Ungdomslägret i Götene:
          16 anmälda!
          Läger ska anordnas även nästa år.
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          Ungdoms DM, alla grenar samma dag och plats?
          Övrig fråga: Hur är rökningspolicyn på apellplanen t.ex. hos andra klubbar?

          Nästa ordförandekonferens preliminärt 22/11 10.00.
          Nästa distriktsmöte preliminärt 18/11 19.00.
          Årsmöte 14/3-15 i Mariestad.

          Jan-Olof tackade för visat intresse och förklarade ordförandekonferensen avslutad.

Vid datorn, Lalla Hammarström.
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