
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2013-08-19
Tid:         Klockan 19.00
Plats:       Skövde BK
              

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

Ej närvarande:  Kajsa Linnarsson (avanmäld)

Dagordning
§26.     Mötets öppnande
§27.     Godkännande av dagordning
§28.     Föregående mötesprotokoll
§29.     Rapporter

– ekonomi
– kommittéer
– SM
– övriga      

§30.     Skrivelser
§31.     Ordförande konferens 28/9
§32.     Distriktets medlemsmöte 8/10
§33.     Övriga frågor (Lidköpings BK 60 år)
§34.     Nästa möte 
§35.     Mötets avslutande 

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

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

§28.     Föregående mötesprotokoll 
            Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes efter rättelse under §20 Rapporter-
            kommittéer- utbildning angående arvoden för examinator vid examination är 400:- plus bil-
            ersättning.

§29.     Rapporter 
– ekonomi

            Totalt fanns 152.672,69:- på konto och Pg.
            En genomgång gjordes hur vi ligger till enligt budget, i stort inom budget, RUS har inte 
            nått upp till det förväntade men man väntar på revidering av utbildningsplaner som var 
            utlovade till i april men fortfarande inte kommit.
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            Hundägarutbildning med små inkomster och stora utgifter. Under våren betalades lärar-
            utbildningar och instruktörsutbildningarna startar i höst som då balanserar budgeten något.

            Under sommaren fick Ulla-Britt en påminnelse om en skatteskuld på ca 50.000:-, reklam-
            skatt, som skulle betalas inom kort. Föregående föreläggande har skickats ut till fel adressat, 
            Peter Johansson som skickat tillbaka detta till Skatteverket. Ulla-Britt skrev då ett vänligt 
            brev till Skatteverket, se bilaga, och bad om uppskov för att få möjlighet att lämna in en 
            korrekt punktskattdeklaration för reklamskatt. Det hela slutade med att skatteskulden blev
            1793:-. Nu har en faktura på 100:- tillkommit som betalas inom kort. 

– kommittéer
            Agility
            Anneli Larsson rapporterar att DM går av stapeln 14/9, Tibro BK.

            Licensgruppen
            Inget att rapportera.

            PR/Info
            Avel och Hälsa har tagit fram en DVD, Mentaltest 2012, som skickas ut till rasklubbar, 
            förbundsstyrelsen och mentaldomare.

            PH patrullhund
            Två ekipage från vårt distrikt har deltagit i SM, Joakim Andersson och Kristin Martinfält,
            de slutade på 17:e respektive 27:e plats.

            RH räddningshund
            Möte har hållits med instruktörer, ansökan om kurs ska göras som startar i höst eller till 
            våren. Medel ansöks om hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) till denna 
            kurs, intresse finns.

            Tävling 
            4/9 görs omskrivning av teoretiskt domarprov för de som missade i våras.
            Nästa års tävlingar är klara.

            RUS rasutveckling
            Väntar på revidering av utbildningsplaner för mentalfunktionärer.
            Testledarlistor uppdateras.
            Inbjudan till utbildningar för utställningsarrangör och ringsekreterare har mailats ut.
            Ansökan för lokalklubb och rasklubb om utställning 2015 och 2016 liksom ändring i 
            utställningsverksamheten har också mailats ut.
            
            Utbildning 
            En grundmodul startar 22/9, 21 anmälda.
            ALI modul startar 26/1 2014.
            En M1 på Skövde BK 18/1 2014.
            Tävlingsinstruktörutbildningen som ska igång i september är trög att få deltagare till, bara en
            anmäld än. Tävlingskommittén är ombedd att trycka på ut i klubbarna om kursen, sista dag 
            för anmälan är 30/8. Britta sätter ut en blänkare på hemsidan.
            Det webbaserade frågeformuläret har krånglat till RL instruktörsutbildningen men det 
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             problemet verkar löst nu.
-SM   

             Inget att rapportera.

                                     -Övrigt
             Rapport från kongressen. Ulla-Britt och Per var våra representanter där.
             Agility- förslaget om en egen verksamhetsklubb avslogs.
             Mondioring- ska arbetas för detta, en arbetsgrupp bildas.
             Bra information i båda frågorna.
             Beslut om föreslagen avgiftshöjning togs.
             Budget- medlemstappet är den stora biten av förlusten.
             Efter kongressen kom sedan beslutet från SKK att man tar tillbaka agilityn. Som det ser ut 
             nu fortsätter SBK som vanligt med agilityn.

§30.      Skrivelser
             inkommande:
             Utbildning ringsekreterare och utställningsarrangörer, vi skickar en förfrågan till Christer
             Lundberg om RUS kan handlägga detta. 
             En skrivelse från fd medlem i Gullspångs BK.

             utgående:
             Brev till Skatteverket från Ulla-Britt ang reklamskatt.

§31.      Ordförande konferens 28/9
             Ordförandekonferensen hålls lördagen 28/9 9.30-15.00. Förmiddags- och eftermiddags-
             kaffe och lunch serveras. Inbjudan går ut snarast, Jan-Olof skriver den och Lalla mailar
             sedan ut den till samtliga ordförande. Ansökan skickas också till Studiefrämjandet för 
             stöd till utbildning.

              Program för konferensen:
              Barbro Lund kommer och pratar om hur bemöter vi privata aktörer?
              SBK´s organisation och styrelsearbetet.
              MÅLsättningsarbetet, hur långt har vi kommit?
              Etiska frågor och regler.

§32.       Distriktets medlemsmöte 8/10
              Valberedningen måste bli fulltalig, Jan-Olof ringer Skara BK angående detta.
              Fika bjuder vi på.
              Ansökan skickas till Studiefrämjandet för stöd till utbildning.

§33.       Övriga frågor (Lidköpings BK 60 år)
              Lidköpings BK firar 60 år, Jan-Olof är inbjuden, vi uppvaktar jubilerande klubb med 
              10:-/år. Presentkort?

              Britta tog upp hur och med vad vi skänker vid en sista farvälhälsning, istället för en 
              blomma, en penninggåva till lämplig fond? SBK fonder?
              Frågan diskuterades, Britta kollar upp fonder.

              Britta tog också upp påhopp på sociala medier. Vi riskerar Skaraborgsdistriktets anseende
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              när funktionärer går ut och diskuterar där. Vi tar avstånd från det som inte gagnar vår 
              verksamhet!
              Personangrepp diskuterades, vi kan ju inte göra mer än att vi tar upp detta och diskuterar
              i frågan vid ordförandekonferenser, medlemsmöten mm.

§34.       Nästa möte 
              Jan-Olof mailar ut nästa möte inför ordförandekonferensen. 

§35.       Mötets avslutande
              Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.45.

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