PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES
DISTRIKT.
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 170111
Tid: kl. 19.00-21:45
Plats: Revingehed
Närvarande: LET Andersson, Kirsten Silow Örnberg, Ingrid Jansson, Klas Widén,
Bengt Hellman, Solveig Flensburg, Arne Jonsson och Eva Paulin.
Lämnat förhinder: Anders Therup, Marie Andersson och D-valberedningen.
Vid protokollet: Klas Widén.
§1
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna till
verksamhetsårets sista men också kalenderårets första ordinarie möte varefter mötet
förklarades vara öppnat.
§2
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes.
§3
D-valberedning
Valberedningens förslag (bilaga 1) distribuerades till alla av distriktsordförande.
Noterades att platsen som 3:e suppleant var vakant och att Solveig Flensburg ställt
sig till valberedningens förfogande.
§4
Föregående mötes protokoll
Styrelsemötesprotokollet från 161123 lades med godkännande till handlingarna.
§5
Protokollsuppföljning
Protokollet av 161123 gicks kort igenom av distriktsordförande och noterades att
motionsärendet i § 129 behandlas under § 11 i detta protokoll och därmed var
uppföljningen färdig.
§6
Skrivelser
Postlistan presenterades kort av Klas Widén (bilaga 2) och lades därefter med
godkännande till handlingarna. Noterades att den anmälande parten under punkten
ej här kan ansöka om rådgivning från en föreningscoach via Katarina Swahn på
kansliet i Stockholm. Uppdrogs åt Klas Widén att informera om denna möjlighet.
§7
Ekonomisk rapport beslut om arvode
Ingrid Jansson informerade om att revisionen av 2016 års räkenskaper och
förvaltning är klar och presenterade den av revisorerna undertecknade
revisionsberättelsen (bilaga 3).
Likvida medel per mötesdagen uppgick till 529,590,17.
Ingrid Jansson gick också helt kort igenom balans- och resultaträkningarna för 2016,
vilka kommer att presenteras vid årsmötet 170311. Årets resultat uppgick till
75,715,15 mot ett budgeterat resultat om -116,314,00. Noterades att avvikelsen är
mycket stor.
Det slutgiltiga budgetförslaget presenterades också med ett resultat om -74,069,00,
vilket godkändes som DS förslag att presenteras vid årsmötet. Det råder delvis
oklarhet bland distriktsfunktionärer om i vilka fall som arvoden skall utgå och
uppdrogs Ingrid Jansson att ta fram ett förslag att föreläggas DS.
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§8
Rapporter
Eva Paulin informerade om arbetet med att rekonstruera mentalitetsgruppen, efter att ha talat
med Kirsten Wretstrand om vad som krävs av distrikten framöver. Två ledamöter är gärna
kvar i gruppen. En tilltänkt sammankallande är tillfrågad och har begärt betänketid.
Arne Jonsson rapporterade för Eva-Lena Bonder från hundägarutbildningsgruppen om att ett
möte genomförts med en lärare i Veberöd i Arne Jonssons närvaro.
Klas Widén rapporterade att distriktets verksamhetsstatistik för 2016 är inskickad i god tid.
KW presenterade också den tryckta versionen av distriktets nya multimediabroschyr.
Mötet ajournerades 20:30 och förhandlingarna återupptogs 20:35.
§9
Årsmötet 170311
Föreslogs att beslut om medlemsavgiften för 2018 skall fattas vid distriktsmötet 170906 och
inte som brukligt i samband med årsmötet. Detta för att avvakta resultatet av SKK:s
organisationsutredning. Noterades att förslaget till vision för 2018 förutsätter oförändrad
avgift.
Beslut om DS budgetförslag fattades under § 7 i detta protokoll.
Verksamhetsplan 2017 och verksamhetsberättelse 2016 godkändes.
Noterades att kallelse (med obligatorisk anmälan) och dagordning skall vara lokalklubbarna
tillhanda 170131 då samtliga årsmöteshandlingar också skall finnas tillgängliga. Uppdrogs åt
Klas Widén att ombesörja detta.
Beslutades att Troed Troedsson skall bjudas in till klockan 11:15.
§ 10
Organisations- och frivilligkonferenserna 2017
Noterades att distriktet är väl representerat vid båda konferenserna.
§ 11
Motionen till kongressen 2017
Motionen (bilaga 4) var bifogad kallelsen till mötet och genomgicks därför bara helt kort.
Noterades att mer än häften av lokalklubbarna på förfrågan tillstyrkt förslaget och att ingen
varit däremot.
§ 12
Förbundets valberedning
Noterades intet.
§ 13
Övriga frågor
Noterades intet.
§ 14
Distriktsordförandes paragraf
Beslutades att namnändra föreningsutvecklingsgruppen till organisationsutvecklingsgruppen
med Kirsten Silow Örnberg som sammankallande samt LET Andersson och Klas Widén som
ledamöter. Föreslogs att en lokalklubbsordförande från varje region också skall ingå i
gruppen som ledamöter.
Beslutades att genomföra en gemensam ordförandekonferens och kongressombudsträff
170426 och fastställdes höstens distriktsmöte till 170906.
§ 15
Beslut gällande tilldelning av distriktets förtjänstmedalj
Föreslogs att Solveig Flensburg skall tilldelas medalj nr 46 samt ej här nr 47 att utdelas vid
årsmötet 2017, vilket beslutades enhälligt. Noterades att Solveig Flensburg samt ej här inte
deltagit i beslutet.
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§ 16
Kallande av hedersledamöter
Beslutades att föreslå årsmötet att Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman skall kallas till
hedersledamöter i distriktet.
Noterades att Kirsten Silow Örnberg och Bengt Hellman inte deltagit i beslutet.
§ 17
Nästa ordinarie möte
Nästa ordinarie möte är årsmötet 170311 och med DS 170322.
§ 18
Mötets avslutade
Distriktsordförande tackade för visat intresse och uppmanade samtliga att köra försiktigt hem,
varefter mötet förklarades vara avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén
Distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson, distriktsordförande
och hedersledamot

Bilagor:
1. § 3
2. § 6
3. § 7
4. § 11

Valberedningens förslag.
Skrivelser.
Revisorernas rapport.
Motionen till kongressen 2017.
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Distriktsmotion till SBK:s kongress 2017
(Jämlikt SBK:s grundstadga § 7.7)

Införande av specialsök som tävlingsform inom SBK
Bakgrund

Ett tänkt regelverk för specialsök saknar motsvarighet inom SKK-organisationen.
Specialsök kan i korthet definieras som att föraren utbildar sin hund att söka, hitta
och markera en specifik doftetikett i olika miljöer.
Specialsök är för alla som vill aktivera sin hund med hjälp av dess luktsinne enligt
ovan och även för den som vill få ett verktyg till problemlösning i relation, spår,
vittringsapportering, uppletande och träna den äldre eller skadade hunden
meningsfullt osv. Ännu så länge arrangerar vi inom SKB Skånes och dess Västra
distrikt kurser och inofficiella tävlingar.
Specialsökinstruktörer finns idag på lokalklubbarna i:
Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Landskrona, Malmö, SkanörFalsterbo, Svalöv, Tollarp, Veberöd och Ystad.
SBK Skånes Distrikt har också en Specialsökgrupp.

Yrkande

SBK Skånes Distrikt föreslår att kongressen beslutar om att verka för införandet av
specialsök som tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben.

Fördelar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Attraktionskraften för prov och tävling ökar med en ny tävlingsgren
Tillvaratar möjligheten att prova hundarnas bruksbarhet
En ny tävlingsform som är en ypperlig arenasport införs
Tävlingar kan arrangeras året runt
Bidrar till att öka medlemsantalet genom ett attraktivare medlemskap
Utvecklar verksamheten inom SBK

Revingehed 2016-12-20
SBK Skånes Distrikt

LET ANDERSSON
LET Andersson
Distriktsordförande och hedersledamot

KLAS WIDÉN
Klas Widén
Distriktssekreterare
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Styrelsemöte 2017-01-11
Inkommande post:

23/11 från SBK, RASRUS minnesanteckningar. VBF till Eva.
25/11 från Studiefrämjandet, kallelse till extra åsrmöte. VBF till Arne.
26/11 från Övre Norrlands distrikt, begäran om omprövning av FS beslut angående MT. Skåne bifallit.
28/11 från Studiefrämjandet, info om inställt möte. VBF till Arne.
29/11 från Smålandsdistriktet, öppet brev. VBF till DS.
1/12 från SKKs organisationsutredning, presentation av reviderat förslag. Flera på sändlistan.
5/12 från SBK Agneta Olsson, minnesanteckningar från RASRUS. VBF till Eva.
7/12 från C Friv Conny Andersson, användningsförbud. Kirsten på sändlistan.
7/12 från Friv-P7, protokoll. Kirsten på sändlistan.
8/12 från SBK Catrin Fernholm, SBK stöder inte kennelklubbens förslag om ny organisation. Väl spritt.
12/12 från SBK, uppmaning till kommuner att värna om sin brukshundklubb. VBF till DS.
14/12 från SBK Agneta Olsson, utställningsdomare grupp 1&2. Eva på sändlistan.
20/12 från SBK Agneta Olsson, info om avel & hälsa. VBF till Eva.
20/12 från SBK Agneta Olsson, MH och MT inför 2017. VBF till Eva.
30/12 från SBK Agneta Olsson, nyheter inför 2017. VBF till Eva & Bodil.
7/12-8/1 diverse skrivelser avseende anmälan om uteblivet arvode. Namn och klubb ej här .

Utgående post:
1/12 från DS till lokalklubbarna, SKKs reviderade organisationsförslag.
5/12 från Klas W till Helsingborg BK, tack för hjälp vid fotografering.
20/12 från Klas W till SBK Förbundet, motion till kongressen 2017. LET på sändlistan.

