PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES DISTRIKT.
Sammanträdesform: Möte med det Verkställande utskottet
Datum: 101206
Tid: kl. 19.00-23.10
Plats: Revingehed
Närvarande: LET Andersson, Klas Widén, Michael Hanson och Per Mortensen.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§1
Mötets öppnande
Distriktsordförande hälsade samtliga välkomna, varefter mötet förklarades vara öppnat.
§2
Fastställande av dagordning
Dagordningen presenterades på ett blädderblock och fastställdes.
§3
Föregående mötens protokoll
DS protokoll av 101112-13 gicks igenom kort med tyngdpunkt på § 105 angående årsmötet
110304.
 Valberedningen diskuterades med tanke på att dess sammankallande Kirsten Silow
Örnberg, förklarat att hon inte kandiderar för omval.
 Distriktsordförande påtog sig att genom Leif Borgenlövs försorg kalla till årsmötet
110304.
 Förslag väcktes om en årlig ordförandekonferens i distriktets regi, vilken 2011 bland
annat skall behandla och introducera målstyrning i lokalklubbarna. Eventuellt kan
budgetkonferensen fortsättningsvis skötas på en dag. Beslut fattades om detta, vilket
skall förankras i styrelsen. Sannolikt kommer maximalt 40 personer att närvara på en
sådan konferens, kostnad för mat och fika samt dokumentation på USB-minnen
uppskattas till cirka 10,000,- kronor. Bör genomföras i april 2011, efter alla årsmöten,
men inte alltför långt in på året. Förutom målstyrning skall bland annat
kongressombudsträffen vara en programpunkt.
§4
Höörs BK
Höörs BK har genomfört en agilitytävling, där man fick problem med resultatredovisningen
via SBK-Online. Programmet var vid detta tillfälle helt nytt och utarbetat för i första hand
officiella tävlingar. Efter inhämtad information, beslutades ärendet lämnas utan åtgärd.
§5
Skrivelse från Lomma BK
Ansvarig handläggare Kirsten Silow Örnberg har lämnat ett svar till styrelsen. Beslutades att
distriktets sekreterare skall besvara skrivelsen och framhålla att fortsättningsvis skall kallelser
till markfördelningsmöten alltid skickas till lokalklubbarnas officiella adresser, för att undvika
att kallelser kommer på avvägar på grund av funktionärsbyten och liknande.
§6
Interaktiv utbildning
Skrivelsen från Leif Borgenlöv, Mona Ekstrand och Monique Wrambeck diskuterades. Om
det blir av, vem skall svara för support, underhåll och utbildning? Vem tar över när de
nuvarande drivande krafterna slutar? 10,000,- har redan investerats i ett Adobe-program för
utveckling av kurserna. Ytterligare 4,000,- är beviljade för att genomföra ett större möte och
ytterligare 57,000,- är äskade, för att genomföra projektet. Kostnaderna är höga och
frågetecknen många. Alla är överens om att detta är ett lovvärt projekt, men inte en fråga som
ett enskilt distrikt kan och får ta på sig. För att kunna gå vidare måste det finnas att avtal med
SBK Förbundet om att det skall ta över projektet.

§7
Ekonomi och budget
Distriktskassören Michael Hanson intog podiet, presenterade den del av budgeten som
förelåg och påvisade vad som återstod att komplettera. Han presenterade också ett förslag på
ny kontoplan för distriktet och äskade pengar för inköp av ett nytt redovisningsprogram,
vilket beviljades. Efter ingående diskussioner fastställdes distriktets budget för 2011.
§8
Övrigt
Distriktsordförande redogjorde för hur många lokalklubbar som ännu inte antagit den nya
stadgan och hur arbetet för att komma till rätta med detta skall bedrivas.
§9
Mötets avslutande
Distriktsordförande tackade för visat intresse och uppmanade samtliga att köra försiktigt hem,
varefter mötet förklarades för avslutat.
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