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Datum:    2015-11-17 

Tid:         Klockan 19:00 

Plats:       Falbygden BK 

               

 
Närvarande:  Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Jan Åberg  

   Britta Althorn Arne Wåring Maria Lögdlund  

  

Ej närvarande: Barbro Lund (avanmäld) 

  

 

Dagordning 
 

§61 Mötets öppnande 

§62 Godkännande av dagordning 

§63 Föregående protokoll 

§64 Rapporter 

a. Ekonomi 

b. Kommittéer 

c. Övriga 

§65 Skrivelser Beslutsliggare och Arbetsordning 

§66 Styrelsens nya utseende skickat till valberedningen 

§67 Utvecklings mötet 100år med 100 tusen medlemmar  

§68 Övriga frågor 

§69 Årsmötes handlingar  

§70 Nästa möte 

§71 Mötets avslutande 
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§61 Mötets öppnande 

Ordförande Jan-Olof Säll hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Till dagens sekreterare valdes Britta Althorn. 

 

§62 Godkännande av dagordning 

Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning med tillägg under övriga frågor. 

 

§63 Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll 2015-09-01, gicks igenom och godkändes. 

 

§64 Rapporter 

a. Ekonomi 

Totalt på konto och pg fanns 311 378,85sek 

b. Kommittéer 

Inget utskick utgick till kommittéerna om dagens styrelsemöte. 

 

Tävling 

PH domare inte klart. 

Lydnadsregler 2017, föreläsning 2/1 2016 i Kyrkekvarn, 350kr/deltagare. 

Beslutas att skicka elitlydnadsdomare på föreläsningen. 

Diskussion kring incidenten på söktävlingen i Lidköping BK hösten 2015. 

 

Patrullhund; PH 

PHs kurs startar 5/12 och beräknas vara klar 4 maj 2016. KU haft en mycket bra 

utbildning i Karlsborg 24/10, välbesökt, både teori och praktik. 

 

Utbildning 

Nosework genomförd 18/10 i Mariestad BK, ca 40 deltagare. En positiv aktivitet för 

alla, som kan genomföras både inne och ute. 

Britta tillfrågad att hålla i både M1 och M3 utbildning. 

 

Agility 

Mötesanteckningar 2015-09-24 finns på hemsidan och i styrelseprotokolls pärmen. 

 

PR/Info 

4/10 hade krishanteringsrådet möte med Jan-Olof Säll närvarande. 

 

RH och FMH 

Tjänstehundsansvariga har fått inbjudan till utbildningsdagar; 13-14/2 2016. 

 

Licensgruppen 

Inget nytt. 

 

c. Övriga frågor 

Styrelsen Studiefrämjandet Väst behöver kontaktuppgifter från Skaraborg. Styrelsen 

frågande varför nu innan årsmötena. 
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§65 Skrivelser Beslutsliggare och Arbetsordning 

 Ingen motion inkommit från klubbarna. 

Ev. kommer en motion angående bruksdomare som PH domare. Och en angående 

lydnadsklasserna, nationell kontra intranationella tävlingsregler. 

 

Beslutsliggare och Arbetsordning gicks igenom och reviderades. Beslutas att Britta 

reviderar samtliga. 

 

§66 Styrelsens nya utseende skickat till valberedningen 

 Ingen förändring i styrelsen pga. att inga förslag fanns på distriktsmedlemsmötet 1/10. 

 

§67 Utvecklings mötet 100år med 100 tusen medlemmar 

Inställd pga få anmälningar. Förbundsstyrelsen; FS gör ett nytt försök efter nyår. Vi 

önskar att mötet sker efter klubbarnas årsmöten. Jan-Olof tar med frågan till FS. 

Beslut att distriktet betalar 2500kr till Skövde BK pga. inställd Utvecklings möte med 

förbehållet att de 2500kr som innestående, används till kommande arrangemang. Arne 

tar kontakt med Skövde BK. 

 

§68 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§69 Årsmötes handlingar 

Avvakta utskick till klubbarna tills Britta får årsmötes mallen från avgående 

sekreterare. Jan-Olof tar kontakt med Lalla. Verksamhetsberättelse och 

Verksamhetsplan för 2016 – 2017 från klubbarna senast 15/12 till styrelsen. 

  

§70 Nästa möte 

 Beslut om styrelsemöte 9 december, 18.30 på Falbygdens BK. 

 

§71 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade mötet avslutat 21,45. 
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_____________________________  ______________________________ 

Jan-Olof Säll, mötets ordförande  Britta Althorn, mötets sekreterare 


