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PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK:S SKÅNEDISTRIKT
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsmöte
Datum: 090923
Tid: kl. 19.00-22.11
Plats: Ordersal 2, P7 Revingehed
Närvarande DS: LET Andersson, Klas Widén, Michael Hanson, Per Mortensen, Maria Lundin, Malin Tillgren, Anders Therup och Solveig Jensen.
Hedersledamöter: LET Andersson (se DS ovan).
Ombud från följande klubbar: Bjuv, Eslöv, Göinge-Broby, Helsingborg, Hörby, Höör,
Kristianstad, Landskrona, Malmö, Simrishamn, Svedala, Sydöstra Skåne, Söderåsen, Tollarp,
Trelleborg, Veberöd, Ystad, Åhus, Åstorp och Ängelholm. Svart terrier, Dobermann och Hovawart.
Anmält förhinder: Carina Boijertz och Bengt Hellman (DS), samt lokalklubbarna i Oxie och
Veberöd.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§ 34
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna till det tredje distriktsmötet för verksamhetsåret och riktade ett speciellt välkommen till regementets representanter och kvällens föredragshållare Lotta Dirland. Därefter förklarades mötet vara öppnat.
§ 35
Lotta Dirland informerar om barmarksdrag
Före mötet visade Lotta Dirland och hennes dotter en variant av barmarksdrag, vilket var
mycket uppskattat. Lotta som är barmarksansvarig inom Svenska Draghundsportförbundet
informerade sedan om förbundet i allmänhet och barmarksdrag i synnerhet. Det finns flera
varianter av barmarksdrag, med springande förare, med förare på cykel och med hjulfordon
och man kan i vissa fall använda ända upp till 8 hundar i ett spann. Man tävlar individuellt
och i stafett och många olika typer av hundar kan användas. Tävlingssäsongen är kort, från
oktober till början av december. Det krävs ett ”grönt kort” för att få lov att delta i tävling. I
hela landet finns cirka 500-600 aktiva ekipage och vid varje tävling brukar det vara ungefär
200 tävlande. Ett officiellt SM arrangeras för första gången 2009. Mer information finns att få
via www.draghundsport.se, där man kan se filmer, läsa på regler med mera.
§ 36
Fastställande av röstlängd
Röstlängden upprättades genom upprop av klubbar men ej ombud och fastställdes därefter.
Beslutades att vid eventuell omröstning skulle en komplett röstlängd upprättas.
§ 37
Val av justeringsmän – tillika rösträknare
Mötet beslöt att välja Stig Persson och Leif Borgenlöv att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
§ 38
Distriktsmötets utlysande
Stadgan föreskriver att kallelse skall vara ute senast 14 dagar innan ordinarie distriktsmöte.
Kallelsen låg ute på distrikts hemsida 090908. Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
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§ 39
Fastställande av dagordning
Dagordningen har distribuerats till ombuden via e-post. Distriktsstyrelsens vice ordförande
Per Mortensen har begärt att få lägga till en egen punkt. Dagordningen fastställdes i förelagt
utsänt skick med tillägg för vice ordförandes punkt.
§ 40
Vice ordförande Per Mortensens paragraf
Per Mortensen höll ett kort tal till LET Andersson och framförde distriktets gratulationer till
den kommande 50-årsdagen 091001 och överlämnade en gåva från distriktet. Maria Lundin
överlämnade dessutom en blomsterbukett. En synbarligen glad och rörd distriktsordförande
höll härefter ett kort tacktal.
§ 41
Föregående mötes protokoll
Distriktsmötesprotokollet från 090527 gicks igenom av distriktsordförande och lades därefter
med godkännande till handlingarna.
§ 42
P7 genomgång av bestämmelser för lån av kronomark
Kapten Gerhard Kosel som är ansvarig på P7 för fördelning av kronomark redogjorde för
regementets syn på markfrågan. Prioriteringsordningen är:
1. Försvarsmakten
2. Tjänstehundar
3. Tjänstehundar under utbildning
4. Lokalklubb utan annan marktillgång
5. Lokalklubb med annan marktillgång
6. Rasklubbar
Jakt har dessutom i jakttider hög prioritet. Vilt och fiskevårdsföreningar finns på samtliga
fält. Planeringsmöten hålls i maj och september, där program för 6 månader läggs, längre är
inte regementets framförhållning. Detta rimmar illa med SBK:s tävlingsplanering, varför
klubbar riskerar att stå utan mark för planerade tävlingar om man förlitar sig på tillgång till
kronomark. Reservmark bör alltså alltid finnas! Internationella förband kan också komma in
och kräva mark för övning med mycket kort varsel, vilket innebär att SBK kan avbokas från
redan bokad mark med lika kort varsel. P7 fördelar mark på 4 olika fält och SBK disponerar
cirka 20 dagar per fält och halvår, vilket totalt blir 160 dagar per år. Huvudregeln är att SBK
är välkomna, men klubbar som inte följer regelverket kommer inte längre att vara välkomna
på P7:s marker. Efterbokningar kommer ofta via Kirsten Silow-Örnberg och ibland direkt till
regementet. Detta får inte längre förekomma, allt skall gå via KSÖ! Till våren tilldelas SBK
20 dagar per fält, vilket meddelas KSÖ, som sedan fördelar marken mellan klubbarna. KSÖ
reglerar också när skotträning får förekomma. Det är mycket viktigt att namn och telefonnummer till ansvarig kontaktperson finns hos KSÖ, vid varje träningstillfälle. Ingen privat
träning är tillåten.
Kirsten Silow-Örnberg informerade om att det finns klubbar som sköter sig perfekt, men att
det har inträffat incidenter. En representant från varje berörd klubb kommer att bjudas in till
Revingehed 091012 klockan 19.00 för att få information om fördelning av kronomark.
Mötet ajournerades klockan 20:43 och förhandlingarna återupptogs 20:55.
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§ 43
Rapport från DS, sektorer, kommittéer.
 Distriktskassören Michel Hanson föredrog balans- och resultaträkningarna. Ekonomin är god men medlemsutvecklingen i hela landet är fortsatt något vikande. Rapporten lades därefter med godkännande till handlingarna (bilaga 1).
 D-HuS föredrogs av Arne Jonsson, (bilaga 2).
 D-AgS föredrogs av distriktsordförande, (bilaga 3).
 D-TS föredrogs av Leif Borgenlöv, (bilaga 4).
 D-Info/IT-K föredrogs av Leif Borgenlöv, (bilaga 5).
 D-RuS föredrogs av Stellan Carlsson som gratulerade Monique Wrambeck till att i
samband med mentalveckan blivit distriktets senaste mentalbeskrivare. Vi fick också 9
nya testledare för MH och totalt cirka 100 funktionärer utbildade på olika nivåer. Detta kommer att innebära mer verksamhet på klubbarna och känns som succé direkt.
Sektorn önskar genomföra en mentalvecka varje år. Man hade lagt en nollbudget för
veckan, men det blev till slut ett underskott om cirka 15,000 kronor. Med tanke på att
det var första gången och ett stort arrangemang känns detta ändå OK. 091114 äger DRuS utställning för samtliga bruksraser rum i Åstorp, anmälan kan göras direkt på distriktets hemsida, där det också finns information om utställningen.
 D-TjhS (räddn) föredrogs av Maria Lundin som berättade att kansliets mailbox försvunnit på webbhotellet och att mycket e-post aldrig kommit fram. 2 nya ekipage är
färdigutbildade. Skånedistriktet fick en SM-vinnare i ytsök samt dessutom en tredjeplats i ruinsök. En funktionskontroll genomförs 090926 med 6 deltagande ekipage.
Höstens planerade träningshelg är inställd på grund av för få anmälda ekipage. Ett internationellt IPO-R prov genomförs på räddningsskolan 091024/25.
 D-TjhS (bev) föredrogs av Kirsten Silow-Örnberg som uppmanade samtliga att föra
ut budskapet om markfördelning i klubbarna och att informera om mötet 091012. Distriktet har haft två deltagare på SM Lena Jungvig och Sixten Pettersson. En frivilligombudsträff genomförs på Hörby BK 091022, inbjudan via hemsidan. 2 kurser är pågående i distriktet i Ängelholm och på Österlen. 2009 har varit ett ”tyst” år, det har varit svårt att rekrytera bra ekipage och sektorn kommer inte att kunna uppfylla utbildningsmålet med 27 utbildade ekipage. Det är också svårt att få tag i funktionärer ute i
klubbarna i region 2, varför det blir svårt att genomföra tävlingar och prov. Kirsten
bad styrelsen om hjälp med anskaffningen av funktionärer i första hand till tävlingen
091031.
 D-RaK föredrogs av Monique Wrambeck. En skriftlig rapport finns som bilaga i styrelseprotokollet från 090826.
§ 44
Antagande av nya normalstadgar (första beslutet)
Distriktsordförande visade upp och hänvisade till följebrev och förslag till ny distriktsstadga
från SBK centralt, som finns att hitta på distriktets egen hemsida och på SBK:s hemsida. Den
nya, gällande fr o m 090101, grundstadgan för SBK finns också tillgänglig. Besluten är i huvudsak redan fattade på kongress och i förbundsstyrelsen. Distriktsordförande redogjorde för
valda delar ur ny och gammal stadga och noterade att ytterligare ett beslut måste fattas förutom dagens och att det kommer att ske i samband med årsmötet i februari 2010. Noterades
också att sektoriseringen utgår ur stadgan. Distriktets säte, antal styrelseledamöter och suppleanter är det enda vi härvid kan påverka varför DS föreslår att detta skall vara oförändrat och
att distriktet skall anta den nya stadgan. Ett enhälligt beslut fattades i enlighet med DS förslag.
Distriktsordförande gav löfte om att ställa upp och vara distriktets klubbar behjälplig med
antagande av deras nya stadgar om de så påkallar behov.
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§ 45
Information från distriktsordförande.
Punkten begagnades av D-Valberednings ordförande Kirsten Silow-Örnberg som informerade om att den planerade påbyggnadskursen för valberedningar i höst, har blivit inställd. Detta på grund av att seminarieledaren Jan Wigdell med kort varsel måst avboka den inplanerade
dagen och något ny dag som passar båda parter, inte har kunnat hittas. Valberedningen planerar för ett nytt samlat grepp om detta.
Distriktsordförande meddelade härvid att valberedningen är särskilt inbjuden till DS ordinarie möte 091014.
§ 46
Förbundsinformation
Noterades intet.
§ 47
Övriga frågor
Noterades intet.
§ 47
Nästa möten
Nästa ordinarie möte med distriktet är årsmötet 100219.
Nästa ordinarie distriktsstyrelsemöte är 091014.
§ 48
Mötets avslutande.
Mera förelåg ej till behandling varför distriktsordförande tackade för visat intresse och framförde än en gång sitt tack för distriktets uppvaktning samt uppmanade samtliga att köra försiktigt hem. Därefter förklarades mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén, distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson, distriktsordförande
och hedersledamot

STIG PERSSON
Stig Persson
Justeringsman

LEIF BORGENLÖV
Leif Borgenlöv
Justeringsman

Bilagor
1. Resultat & balansräkning,
2. Rapport från D-HuS,
3. Rapport från D-AgS,
4. Rapport från D-TS,
5. Rapport från D-Info/IT-K.

