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PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK:S SKÅNEDISTRIKT
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 090114
Tid: kl. 19.00-21.10
Plats: Revingehed
Närvarande: LET Andersson, Klas Widén, Michael Hanson, Per Mortensen, Carina Boijertz,
Bengt Hellman, Malin Tillgren, Leif Borgenlöv, Stellan Carlsson och Monique Wrambeck.
Anmält förhinder: Solveig Jensen, Maria Lundin, Kirsten Silow Örnberg och Fredrik Linné.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§1
Mötets öppnande.
Distriktsordförande hälsade alla varmt välkomna, varefter mötet förklarades vara öppnat.
§2
Fastställande av dagordning.
Dagordningen gicks igenom och fastställdes i befintligt skick.
§3
Föregående mötes protokoll.
Protokollet från 081115-16 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
§4
Protokollsuppföljning.
Noterades att enkät 2 inhiberats. Distriktsstyrelsens synpunkter till valberedningen är inskickade liksom kongressmotionerna vilka tillika är kvitterade. Distriktsordförande påtog
sig att omformulera och skicka avslaget av distriktsmotion från Ängelholms BK. Distriktsordförande och distriktskassören påtog sig att putsa ytterligare på avslaget av motionen
från Tollarps BK och därefter skicka det.
§5
Rapporter.
D-AgS har budgeterat för ett stimulansbidrag på 1,000,- till de klubbar som utbildar en eller
flera agilityinstruktörer under 2009. D-TS rapporterade att årets tävlingskalender och domartilldelning är klara. Som vanligt kommer en domarkonferens, en träff med tävlingssekreterare
och en med tävlingsledare och ansvariga att genomföras under året. Sektorn kommer att se
över behovet av domarutbildning och man letar funktionärer till sektorn då två personer lämnat denna. D-Info/IT-K kommer att genomföra ett möte med distriktets webbmasters 090126.
Man diskuterar att bilda en uppvisningsgrupp av Räddnings och Försvarsmaktshundar. Förslag väcktes om att också övriga grenar skulle inkluderas, t.ex. är ju Rallylydnad en bra arenasport. Kommittén utreder också möjligheten att ta betalt direkt i samband med att tävlingsanmälan görs. D-MedK har tillstyrkt 53 ansökningar om förtjänsttecken. D-TjhS R och D-TjhS
B, inget nytt att rapportera. D-RuS startar en kurs för utställningsansvariga i januari. Man
kommer under året att genomföra ett möte för RuS-ansvariga i klubbarna och med beskrivare.
Under vecka 26 genomförs en mentalvecka på Revingehed. AG-Rallylydnad, Monique
Wrambeck berättade att verksamheten accelererar i hela distriktet, med Oxie BK som föregångare. Distriktet förfogar över 10-11 domare och en inventering av aktiva klubbar och instruktörer kommer att genomföras. En domare- och instruktörskonferens kommer att genomföras under året. AG uppmuntrar på alla sätt genomförandet av kurser och tävlingar. Man har
budgeterat för ett ”se och lära” besök i Danmark. Kontakter upprätthålls med USA och 8 europeiska länder. Det är fortfarande inte fastställt vilket regelverk som kommer att gälla, men
ett beslut måste fattas under 2009 för att det skall vara möjligt att göra grenen officiell från
2012. Diskussioner uppstod. D-HuS har budgeterat för ett stimulansbidrag till de klubbar som
utbildar en eller flera instruktörer under 2009. Bidraget uppgår till 1,000,- per instruktör dock
max 2,000,- per klubb.
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AG-Etik, svar har endast inkommit från Bengt Hellman. Beslutades att synpunkter skall
lämnas till Mikael Hanson, senast 090208 och att han sedan sammanställer och skickar in i
tid. Per Mortensen har på begäran av Svalövs BK varit på besök där då hela styrelsen har
avgått i förtid. Ett extra årsmöte har avhållits och man har lyckats med att tillsätta ny styrelse
och nya funktionärer. Allt fungerar därefter tillfredställande. Distriktsordförande skall också
på begäran från Höör BK fungera som mötesordförande vid det ordinarie årsmötet 090204.
§6
Skrivelser.
Statistiken skall vara inne till 090125. Skogssällskapet har framfört krav på att ta ut avgifter
av SBK:s klubbar. Bilaga 1. Per Mortensen erbjöd sig att utreda frågan vidare så att distriktet
sen kan ställa en väl underbyggd fråga i ärendet till ansvarig politiker. Beslutades att PM
skall göra detta. Lunds BK har inte lyckats rekrytera nya revisorer bland sina medlemmar och
har bett distriktet om rådgivning. Distriktets ordförande, sekreterare och kassör tar på sig uppgiften att utreda vad stadgarna säger i fall som detta, så att ett svar sedan kan formuleras.
§7
Ekonomisk rapport.
Distriktskassören Mikael Hanson informerade om att det (glädjande) stora deltagarantalet i
den kommunikativa helgen lett till att kostnadsramarna överskreds. Formellt sätt borde beslut
om och godkännande av dessa ökade kostnader ha fattats före genomförandet av helgen, men
så har inte skett. Rallylydnadskonferensen bevistades av en person från Skåne som inte var
distriktets officiella representant. Ett godkännande på felaktiga grunder hade emellertid utfärdats i förväg, varför det beslutades att hennes reseräkning skall godkännas och utbetalas. För
att undvika ett upprepande åtog sig distriktskassören att utarbeta ett förslag på nya rutiner,
vilket skall presenteras vid DS sammanträde 090311. Distriktskassören framförde också ett
önskemål om att få närvara på sektorernas och kommittéernas budgetmöten för att därigenom
försöka uppnå en bättre, mera aktiv och enhetlig arbetsgång i budgetprocessen. Beslut fattades om detta. Balans- och resultaträkning presenterades. Bilaga 2.
§8
Årsmöte.
Bokningen av Frostavallen är bekräftad. Verksamhetsplanen behöver fortfarande kompletteras
och Michael Hanson påtog sig att gå ut med en påminnelse till berörda. Bilagor om ekonomiska beslut skall tillställas distriktskassören från D-TS, D-HuS och D-AgS. Valberedningens
förslag har inte inkommit, varför Carina Boijertz får i uppdrag att påminna valberedningens
ordförande Kirsten Silow Örnberg.
§9
Övriga frågor.
Distriktsordförande skall med Kirsten Silow Örnberg, dryfta frågan om en ny valberedningskonferens med Jan Vigdell som föreläsare. Klas Widén informerade om att vi fått godkännande från förbundet centralt om att använda den nya brevmallen. Sektorerna önskade använda
sina egna adresser i brevfoten och Klas Widén fick i uppdrag att fråga förbundet om detta.
Beslutades att DS omedelbart kan börja använda mallen, medan sektorerna måsta avvakta
nytt besked från centralt håll, varefter dessa också kan börja.
§ 10
Nästa möte.
Nästa möte är distriktets ordinarie årsmöte i Frostavallen 090227.
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§ 11
Mötets avslutande.
Distriktsordförande tackade för visat intresse och den avgående styrelsen för ett gott verksamhetsår. Sammanträdet förklarades avlutat klockan 21:10.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén, distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson, distriktsordförande
och hedersledamot.

Bilagor:
Bilaga 1, § 100 Skrivelser
Bilaga 2, § 101 Ekonomisk rapport

