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PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES DISTRIKT
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsmöte
Datum: 170531
Tid: kl. 19.00-21.25
Plats: Matsalen på Rinkaby
Närvarande DS: LET Andersson, Kirsten Silow Örnberg, Klas Widén, Ingrid Jansson, Bengt
Hellman, Anders Therup, Arne Jonsson och Mikael Bonder.
Hedersledamöter: LET Andersson, Rolf Weiffert, Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman.
Ombud från: Göinge-Broby, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Kristianstad, Osby, SBK Malmö,
Simrishamn, Sjöbo, Skanör-Falsterbo, Tollarp, Veberöd, Ystad, Åhus, Australian cattledog,
Boxer och Riesenschnauzer.
Anmält förhinder: Marie Andersson och Eva Paulin båda DS, Rallylydnadsgruppen, Lund,
Söderåsen och Trelleborg.
Vid protokollet: Klas Widén, distriktssekreterare.
§ 24
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson inledde om att berätta lite om Rinkaby och hälsade därefter samtliga varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till hedersledamöterna Rolf
Weiffert, Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman varefter mötet förklarades vara öppnat.
§ 25
Fastställande av röstlängd
Röstlängden upprättades genom upprop av klubbar men ej ombud och fastställdes därefter till
att vara 14 lokalklubbar och 3 rasklubbar. Beslutades att vid eventuell omröstning skulle en
komplett röstlängd upprättas och fastställas.
§ 26
Val av justeringspersoner – tillika rösträknare
Mötet beslöt att välja Claes von Gegerfelt och Rolf Weiffert att jämte distriktsordförande justera dagens protokoll.
§ 27
Distriktsmötets utlysande
Distriktsordförande redogjorde för hur såväl första som andra kallelse skett och vad stadgan
föreskriver. Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
§ 28
Fastställande av dagordning
Noterades att dagordningen har distribuerats till ombuden via e-post och varit anslagen på
distriktets hemsida. Dagordningen fastställdes i förelagt utsänt skick efter en liten nödvändigt
grannlaga justering.
§ 29
Föregående mötes protokoll
Årsmötesprotokollet från 170311 har sedan lång tid varit publicerat på distriktets hemsida.
Mötets beslutade att lägga det med godkännande till handlingarna.
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§ 30
Genomförd lokalklubbsordförandekonferens 170426
Distriktsordförande gick kort igenom minnesanteckningarna och informerade ytterligare lite
om vad som tilldragit sig. Informerades också om att planer finns att fortsättningsvis förlägga
konferensen vid en annan tidpunkt på året och med annat innehåll, för att därmed locka fler
deltagare.
§ 31
Rapport från kongressen 2017-05-20 – 21
Distriktsordförande gick tämligen ingående igenom vad som tilldrog sig under kongressen
och avslutade med att visa ett bildspel som presenterar planerna för SBK:s 100-årsjubileum
2018. Beslutades att lägga ut detta bildspel på distriktets hemsida.
§ 32
Val av en revisorssuppleant med mandattiden 2017 (1 år)
Inledningsvis informerade distriktsordförande om att Sven Kollberg, som valdes vid årsmötet
2017, då inte var aktiv medlem i SBK och alltså inte valbar. Han nämnde också att ärendet var
upptaget i kallelsen till mötet. Valberedningens ledamot Lars-Åke Ljung föreslog Göran Tillberg som också valdes av mötet.
§ 33
Inkommen motion från Bjuv
Motionen som finns med som bilaga i DS protokoll av 170412 föredrogs i korthet av distriktsordförande. Motionären önskar att SKK skall ändra sina regler för återbetalning av anmälningsavgift om hunden avlider före utställningsdagen. DS menar att motionen fallit, då
SKK per 2017-01-01 ändrat sina regler i enlighet med motionärens förslag, vilket också beslutades.
§ 34
Information från distriktsstyrelsen
Kirsten Silow Örnberg som också är sammankallande i centrala organisationsutskottets AG
Organisation 2020 inledde med att presentera gruppens medlemmar som förutom henne själv
består av Maud Sjölin, Annelie Hultman, Lennart Karlsson, Staffan Thorman samt en representant från Sveriges Hundungdom och adjungerad är GS Catrin Fernholm. Härefter presenterades en lägesrapport om hur långt arbetet har framskridit, några frågor ställdes och besvarades.
§ 35
Rapporter och information från kommittéer och grupper
Anna-Kerstin Svensson informerade från bruks- & lydnadsgruppen (bilaga 1). Mikael Bonder
rapporterade från hundägarutbildningsgruppen (bilaga 2). Claes von Gegerfelt gav en kort
lägesrapport från mentalitetsgruppen och från Info/IT-gruppen. Kirsten Silow Örnberg rapporterade från försvarsmaktsgruppen och efterlyste ett större engagemang från lokalklubbarna
för att få fram och utbilda fler ekipage. Ingrid Jansson informerade från räddningshundgruppen om att utbildningar äger rum som inte är i SBK:s regi, av icke utbildade instruktörer och
att dessa ekipage inte kommer att godkännas av MSB. På begäran berättade Ingrid Jansson
också lite om sjöräddningshundverksamheten.
§ 36
Ekonomi
Ingrid Jansson redogjorde för det ekonomiska läget per 2017-05-15 (bilaga 3).
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§ 37
Förbundsinformation
Förbundsordförande Rolf Weiffert redogjorde kort för läget beträffande SKK:s organisationsutredning och hänvisade i övrigt till LET Anderssons rapport från kongressen och presentation av planerna för att fira 100-årsjubileet.
§ 38
Information från distriktsordförande
Distriktsordförande uppmanade samtliga att ta med sig en bunt av distriktets rekryteringsbroschyr, vilka låg framlagda. Därefter tackade LET Andersson för uppvaktningen i anledning av
hans 30 år i DS och informerade om att distriktssekreteraren aviserat att han avgår i samband
med årsmötet 2018 samt efterlyste förslag på lämplig efterträdare.
§ 39
Övriga frågor
Noterades intet.
§ 40
Uppvaktningar
Distriktsordförande uppvaktade Ingrid Jansson och Arne Jonsson med anledning av deras just
inträffade 60-årsdagar med presenter, sång, hurrarop och applåder. Båda höll var sitt kort
tacktal.
§ 41
Nästa möte
Nästa ordinarie möte är distriktsmötet 2017-09-06.
§ 42
Mötets avslutande
Distriktsordförande upprepade uppmaningen om att ta med distriktets rekryteringsbroschyr,
tackade för visat intresse och uppmanade alla att köra försiktigt hem varefter mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén
Distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson
Distriktsordförande och
hedersledamot

CLAES VON GEGERFELT
Claes von Gegerfelt
Justerare

ROLF WEIFFERT
Rolf Weiffert
Justerare och hedersledamot

Bilaga:
Bilaga 1–2
Bilaga 3

§ 35 Rapporter och information från kommittéer och grupper
§ 36 Ekonomi

Bruks & Lydnadsgruppens Verksamhet
• Bruks & Lydnadsgruppen har haft 3 möten hittills under året
av de planerade 8 möten.
• Utbildning av tävlingsledare lydnad i 2 omgångar
1:a i Tollarp med 9 deltagare som är klara med sin teoretiska
och praktiska. Återstår 2 praktiktjänstgöringar
• Andra utbildningen var förlagd i Lomma där 5 deltog men bara
4 är godkända på det teoretiska och praktiska provet Återstår
nu även 2 praktiktjänstgöringar
• 2 domare och en tävlingsledare deltog i den centrala
domarkonferensen i bruks Deltagarna var Micke Hanson Mats
Eriksson och Anna-Kerstin Svensson
• 2 Skånedomare blev inbjudna till Hallandsdistriktets
domarkonferens den 25 Februari Deltog gjorde Anna-Kerstin
Svensson och Lars-Åke Ljung
• Bruks & Lydnadsgruppen uppvaktade de ekipage i Skåne som
blev distriktsmästare för 2016. Detta räknas på de 2 bästa
resultaten på Skånes lydnad eller bruks tävlingar
Lydnad Sara Karlsson Osby Bk
Spår Anna-Kerstin Svensson Åhus Bk
Sök Elisabeth Monten Lomma Bk
Skydd Mats Eriksson Hörby Bk
• Bruksgruppen har också skickat ut ansökan om 2018 prov
tävlingar till klubbarna
• Och även fått tillbaka ansökningarna från klubbarna
• Samverkan Syd kommer ha sitt möte den 12 Juni där distrikten
tittar över de inkomna tävlingarna så att inte det ligger för
många prov samma helg Särskilt i skydd och rapport där det är
lite tävlingsekipage

• Anna-Kerstin o Mats kommer att ha en ny genomgång av de nya
reglerna i Lydnad för de tävlingsledare som inte kunde delta
förra genomgången Den är förlagd i Kristianstads Bk där 22 st är
anmälda datum10-11 Juni
• Bruks & Lydnadsgruppen har ett 1:A klass domarprov förlagd i
Kristianstads BK där vi har 3 st 2.a klassdomare som är anmälda
till att delta. Provledare Anna-Kerstin Svensson
• 3 st tl i Bruks och 1 i lydnad är färdiga med sin praktik. Även 1
ny tävlingssekreterare Grattis säger bruksgruppen till er och
Lycka till med era uppdrag i SBK
• Domarutbildning bruks kommer vi att starta under hösten.
Datum och ledare inte klara ännu
• Även har bruksgruppen tittat på att utbilda de domare som
dömt länge att utbilda dessa till att döma patrullstig Utbildare
Anders Emgård
• Mats Eriksson har haft en skyddskonferens i Hässleholm som
var välbesökt. Detta var då distrikten Skåne, Blekinge, Halland
och Småland
• Mats E har ordnat tävlingsfigurantutbildning i Ängelholm med
ledare av instruktör i IPO Henrik Marklund och Svenskskyddet
Jörgen Thynell Datum var 22-23 April 27-28 Maj 10-11 Juni men
blev inställt p.g.a för få anmälningar
• SM i Lydnad som går i Jönköping den 2-4 Juni där 4 st Skåne
ekipage har kvalat in . Grattis och Lycka till önskar vi er.

D-HUG Rapport 2017-05-31

D Hug har haft ett intern möte och ett möte med
klubbarnas hug representanter där 12 klubbar var
representerade.
Där vi bland annat hade studiefrämjandet och
sammankallande för centrala hug var och informerade.
Det var planerat en föreläsning med Bodfält och
Kurt Blixt på grund av att den ena föreläsaren blivit
sjuk.
En lärare grundutbildning inställd på grund av att
förr få anmälda.
Vi har i distriktet i vår haft tre st grundmodul och
två st allmänlydnadsinstruktörs kurser.
Problemet som är att vi inte får in några start
listor så där är kanske fler.
Tre st. lärare är under utbildning en grundmodul
lärare och två specialsöks lärare.
Vi har skickat ut ett info brev till alla lärare i
distriktet där vi har tagit upp lite rutiner som ska
följas vid lärare ledd utbildning.

D-HUG.

SBK Skånes Distrikt
Postadress: c/o Widén, Villa Clythia, 235 92 Vellinge
Organisationsnummer: 838202-1080
sekr@sbkskane.com ∙ www.sbkskane.com

INTÄKTER
STYRELSEN
KOMMITÉ AVEL OCH HÄLSA
KOMMITÉ PROV-TÄVLING
GRUPP UTSTÄLLNING
GRUPP MENTAL
GRUPP AGILTY TÄVLING
GRUPP BRUKS-LYDNAD
GRUPP HUNDÄGARUTB
GRUPP RALLY-TÄVLING
GRUPP FÖRENINGSUTVECKLING
GRUPP IT
GRUPP FM
GRUPP RÄDDNING
GRUPP SPECIALSÖK
GRUPP DRAGHUND
GRUPP TALANG
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
STYRELSEN
KOMMITÉ AVEL OCH HÄLSA
KOMMITÉ PROV-TÄVLING
GRUPP UTSTÄLLNING
GRUPP MENTAL
GRUPP AGILTY TÄVLING
GRUPP BRUKS-LYDNAD
GRUPP HUNDÄGARUTB
GRUPP RALLY-TÄVLING
GRUPP FÖRENINGSUTVECKLING
GRUPP IT
GRUPP FM
GRUPP RÄDDNING
GRUPP SPECIALSÖK
GRUPP DRAGHUND

Budget 2017
220 131 kr

TOM 170515
221 656 kr

12 500 kr
90 000 kr

33 875 kr

131 000 kr

15 000 kr

27 000 kr

15 000 kr

18 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

20 000 kr

518 631 kr

Budget 2017
94 100 kr

291 531 kr

TOM 170515
16 795 kr

2 000 kr
13 000 kr
202 100 kr

34 081 kr

135 500 kr

444 kr

56 000 kr

4 536 kr

6 000 kr
8 400 kr

1 835 kr

21 600 kr
4 000 kr

241 kr

23 500 kr

350 kr

5 000 kr

GRUPP TALANG
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

21 500 kr
592 700 kr

58 282 kr

74 069 kr

233 249 kr

