
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2015-04-14
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

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

Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld)
Arne Våring

                           Barbro Lund

Dagordning

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

a. Ekonomi
b. Kommittéer
c. Övriga

§11.    Skrivelse beslutsunderlag för styrelsen om fika och mat
§12.    SBK Kongress
§13.    Medlemsmötet
§14.    Ordförande konf 20/5 kl 19.00
§15.    Övriga frågor (distriktskatalogen)
§16.    Nästa möte 27/4 medlemsmöte kl 19.00 Skövde BK
§17.    Mötets avslutande

§7.    Mötets öppnande
         Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

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

§9.    Föregående mötets protokoll 
         Föregående mötets protokoll gicks igenom och godkändes med ändring under §4, Arne och 
         Britta anmäler sig till SBK kongressen var för sig.

§10.  Rapporter
         a. Ekonomi
         Totalt på konto och pg fanns 233 025.18:-

         b. Kommittéer
         Kommittéansvariga är:
         Tävling: Berit Björk
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         RUS: Christer Lundberg
         PH: Eva Franzén
         RH: Ulla-Britt Norberg avgår och Kåre Lögdlund utsågs till ny kommittéansvarig.
         Utbildning: Marie Lillerskog
         Licens: Ulla-Britt Norberg
         Agility: vakant

         RUS rasutveckling
         Christer har rapporterat att äntligen har nya utbildningsplaner kommit och man nu kan 
         erbjuda en M1 i Nossebro 14/6, en Mentalfigurantutbildning i Nossebro 4-5/7 och en Mental-
         testledarutbildning 3-5/7.

         Tävling
         Berit har rapporterat att arbetet med 2016 års tävlingar har börjat, remiss till klubbarna har gått 
         ut.
         Bosse Linnarsson är uttagen att döma Rapport SM i Malmö 2015 och Anders Wennerberg är 
         uttagen att döma SÖK SM 2015.
         Ev ska Carina Swartling hålla en TS utbildning i Falköping.

         Utbildning 
         Marie har rapporterat att hon fått en ansökan om att få gå en lärarutbildning i spår.
         Eftersom det inte är budgeterat för detta togs beslut att avslå denna ansökan.
         Titti Benjaminsson startar en rallyinstruktörsutbildning i augusti, för att bli godkänd som
         rallylydnadslärare måste genomföra denna utbildning.
         Noseworkutbildning för instruktörer önskas under hösten -15, den kräver då kostnadstäckning
         då det inte finns budgeterat. 18/10 kommer detta visas i Skövde för instruktörer.
         Behov finns av rallylydnadsdomar utbildning, ärenden ang tävlingsutbildningar ska handläggas
         av tävlingskommittén.

         PH patrullhund
         Jan Åberg var denna kväll på möte inför DM i Falköping 30/5, Vara Grästorp har inte visat
         intresse för att arrangera detta tillsammans med Falbygden därför tar Falbygden arrangemanget
         själva.

         RH räddningshund
         Ulla-Britt avgår som kommittéansvarig och Kåre Lögdlund tar över ansvaret.

         Agility
         Frågan om kommittéansvarig tas upp som en punkt på dagordningen till distriktsmötet 27/4.

         Licens 
         Ulla-Britt rapporterade att en licensteori hålls av Micke Wadström i Nossebro 13/5.

         PR/Info
         Jan-Olof rapporterade att en ansökan att få delta i nationaldagsfirandet i Karlsborg är skickad.
         Jan-Olof har varit på möte med Krishanteringsrådet, SBK ses som en resurs där.
         Hemsidan uppdateras regelbundet. Irene Karlsson har avsagt sig ansvaret för distriktskatalogen,
         beslut togs att utse Maria Lögdlund som ansvarig för denna.
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          Anteckningar från kommittéerna ska sändas till distriktssekreteraren.

          Mötet ajounerades kl 20.00 för fika.

          Mötet togs upp igen kl 20.15.

c. Övriga
          Inga övriga rapporter.

§11.   Skrivelse beslutsunderlag för styrelsen om fika och mat
          Beslut togs att Jan-Olof skriver styrelsens förslag till beslutsunderlag till medlemsmötet:
          SBK Skaraborgs distriktsstyrelse har rätt att: 
          på ordinarie styrelsemöte erhålla fika till ett värde av 30:-
          på årsmötet erhålla mat utan kostnad för den enskilde styrelsemedlemmen.

§12.   SBK Kongress 
          Kongresshandlingarna gicks igenom med följande synpunkter:
          
          Förbundsstyrelsens förslag 1.
          Förbundsavgiften höjs till 360:- 2016 och till 380:- 2017 för att sedan höjas till 390:- 2018.
          Varför höjs den med 20:- 2017? Beslut togs 2013 om höjning med 10:- för 2017.
          Dessutom föreslås ytterligare en höjning med 10:- för 2018.
          Förklaring krävs! Styrelsen är inte enig med förbundsstyrelsen ang höjningen för 2017.

          Förbundsstyrelsens förslag 2.
          Införande av meriteringsregler för barmarksdrag.
          Inga åsikter då vi inte har barmarksdrag.

          Förbundsstyrelsens förslag 3.
          Revidering av regler för bruksprov.
          Britta ansåg att uppflyttningspoängen från lägre klass till högre klass är för låg, en 5:a i snitt
          på lydnadsdelen är för lågt!

          Förbundsstyrelsens förslag 4.
          Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil.
          Inga åsikter i styrelsen, Britta tillfrågar en medlem som kör drag om vad han anser.

          Förbundsstyrelsens förslag 5.
          Införande av internationella regler för lydnadsprov.
          Detta avhandlades på tävlingskommitténs regelrevideringsmöte tidigare där alla intresserade 
          var inbjudna och åsikter framfördes.

          Förbundsstyrelsens förslag 6.
          Revidering av regler för rallylydnad.
          Då styrelsen inte har någon information om vad rallylydnadsansvariga har svarat ang regel-
          revidering och om hur detta skett. Genom tävlingskommittén? Det är svårt att ha någon åsikt! 

          Förbundsstyrelsens förslag 7.
          Revidering av bestämmelser och anvisningar för mentalbeskrivning hund (MH).
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          Styrelsen förlitar sig på vår RUS kommittés åsikter ang detta.

          Förbundsstyrelsens förslag 8.
          Kongress vartannat år.
          Styrelsen är tveksamma, svårt att få människor att ta ett uppdrag på fyra år.
          Styrelsen står ej bakom förslaget.

          Motion nummer 1.
          Ang apportvikter inför regelrevideringen.
          Styrelsen bifaller förbundsstyrelsens förslag att motionen avslås.

          Motion nummer 2.
          Refererande till organisationskonferensen 2014.
          Styrelsen bifaller förbundsstyrelsens förslag att motionen avslås.

          Motion nummer 3.
          Ang korrigering av munkorgsarbetets koefficienter vad gäller elitklassmomentet bevakning i
          korg för reglerna 2017.
          Styrelsen lämnar frågan öppen till kommande distriktsmöte.

          Motion nummer 4.
          Ang examination av domare inom bruksgrenarna.
          Styrelsen bifaller förbundsstyrelsens förslag att motionen avslås, men att FS får i uppdrag att
          utreda frågan vidare och återkomma med reviderade auktorisationsbestämmelser.

          Motion nummer5.
          Ang förbättrad synlighet i sociala samt digitala media.
          Styrelsen anser att FS besvarat motionen.

          Motion nummer 6.
          Ang medlemskap i SBK för tävlande.
          Styrelsen anser att FS besvarat motionen.

§13.   Medlemsmötet
          Distriktsmötet 27/4 19.00 Skövde BK, Jan-Olof skriver dagordning till detta.

§14.   Ordförande konf 20/5 kl 19.00
          Ordförandekonferensen gällande kongressen, Lalla bokar Skövde BK och skickar ut inbjudan.

§15.   Övriga frågor (distriktskatalogen)
          Internationella utställningen i Lidköping, Jan-Olof tar kontakt med Barbro Lund ang denna.
          Förslag om önskad distriktsinformation i Brukshunden har kommit, Jan-Olof tar med sig detta 
          till FS. 

§16.   Nästa möte 27/4 medlemsmöte kl 19.00 Skövde BK
          Styrelsen samlas 18.30.

§17.   Mötets avslutande
          Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.15.
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protokollet justeras,

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