PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES
DISTRIKT.
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 170619
Tid: kl. 19:00-21:35
Plats: Revingehed
Närvarande: LET Andersson, Kirsten Silow Örnberg, Ingrid Jansson, Klas Widén,
Bengt Hellman, Anders Therup, Arne Jonsson, Marie Andersson, Eva Paulin och
Mikael Bonder.
Vid protokollet: Klas Widén.
§ 55
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna till första
halvårets sista ordinarie styrelsemöte och konstaterade med glädje att samtliga
ledamöter var närvarande, varefter mötet förklarades vara öppnat.
§ 56
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes med någon liten ändring.
§ 57
Föregående mötens protokoll
Styrelsemötesprotokollet från 170412 lades med godkännande till handlingarna.
§ 58
Protokollsuppföljning
Noterades att agilitygruppen ännu återstår att konstituera, då Tommy Paremo valt
att inte kandidera som sammankallande.
§ 59
Distriktsmötet 170531
Noterades att deltagarantalet var lägre än förväntat och att motsvarande möte 2018,
bör äga rum vid ordinarie mötesdatum. Uppdrogs åt Kirsten Silow Örnberg att med
hjälp av Claes von Gegerfelt på hemsidan lägga ut Sveriges Hundungdoms
anförande från kongressen.
§ 60
Erfarenheter och slutsummering kongressen 2017
Noterades att deltagarantalet var lite lågt. Noterades också att distriktets motion
antogs av kongressen och att distriktets synpunkter på behandling av motion om
kongress vartannat år beaktades. Konstaterades slutligen att distriktets delegater
skött sig tillfredställande.
§ 61
Ordförandekonferens 2017 – erfarenheter
Noterades att deltagarantalet var lite lågt, men också att samtliga var engagerade
och uppmärksamma. Beslutades att respektive kontaktperson i DS fortsättningsvis
skall ringa upp sina ej anmälda klubbar och påminna. Beslutades också att
kontaktpersonerna strax efter lokalklubbarnas årsmöten skall kontakta dessa och
försöka boka in ett möte.
§ 62
Projekt SBK 100 år och 100 000 medlemmar
Generalsekreteraren har efterlyst en utvecklingsledare/kontaktperson mot kansliet.
Beslutades att tillsätta en sådan person så snart distriktet har en utvecklingsklubb.
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§ 63
Skrivelser
Postlistan (bilaga 1) föredrogs av Klas Widén och lades därefter till handlingarna.
§ 64
Ekonomisk rapport
Ingrid Jansson rapporterade att saldot på distriktets bankkonto uppgår till 707,029:39. Antalet
medlemmar i distriktet har sjunkit något sedan motsvarande period föregående år. Väldigt lite
budgetmedel är förbrukade och samtliga med budgetansvar har bjudits in till ett möte med
distriktskassören för att gå igenom höstens aktiviteter och förbrukande av budgetmedel. I
övrigt hänvisades till den ekonomiska genomgången vid distriktsmötet 170531.
Medlemsantalet uppgick 170101 till 8.763, 170401 till 9.252 och idag till 8.815.
Diskuterades inkommen av distriktet betald faktura från förbundet avseende för sent återbud
till kursdeltagande. Noterades att berörd person inte har inkommit med förklaring inom
föreskriven tid, varför beslutades att vidarefakturera beloppet till denna. Beslutades också att
berörd person tills vidare inte kommer att rekommenderas till fler utbildningar som bekostas
av distriktet och att detta också innebär ett återkallande av redan beslutade kurser. Uppdrogs
åt Klas Widén att meddela handläggaren på förbundskansliet om detta.
§ 65
Rapporter
Bengt Hellman rapporterade från rallylydnadsgruppen, bruks- & lydnadsgruppen och
talanggruppen (bilaga 2–4).
Kirsten Silow Örnberg rapporterade från Försvarsmaktsgruppen att DM genomfördes 170611
och att det nyinköpta vandringspriset då kunde delas ut för första gången.
Försvarsmaktsmästerskapet 2018 är planerat att äga rum i Blekinge tillsammans med övriga
SM-arrangemang och att skånedistriktet kommer att bistå med genomförandet.
Mikael Bonder rapporterade från hundägareutbildningsgruppen att examination av nya
instruktörer genomförts.
Ingrid Jansson rapporterade från räddningsgruppen att en kurs kommer att starta till hösten
och att intresset för deltagande är högt. Ingrid Jansson kommer att hålla i kursen i samarbete
med Smålands- och Skaraborgsdistrikten.
§ 66
Måluppföljning
Distriktets mål genomgicks av Klas Widén och noterades att de följs på ett tillfredställande
sätt.
Mötet ajournerades 20:20 och förhandlingarna återupptogs 20:25.
§ 67
Oxie BK
Noterades att Oxie BK på grund av markbrist för verksamheten vid ordinarie medlemsmöte,
fattat det första beslutet om att upphöra som lokalklubb och att det andra beslutet planeras att
fattas vid årsmötet 2018.
§ 68
Barmarksdrag
Klas Widén informerade om hans och Bengt Hellmans planer på att genomföra en
uppvisnings- och prova på helg under hösten 2017. Uppdrogs åt Klas Widén och Bengt
Hellman att genomföra detta.
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§ 69
Distriktsaktivitet SBK 100 år
Diskuterades Bengt Hellmans förslag (bilaga 5–6) och beslutsavsikten är att presentera
förslaget enligt bilaga 5 vid distriktsmötet 170906 och om det mottas positivt att DS skall
fatta det definitiva beslutet i samband med DS möte 171018. Beträffande ungdomsaktiviteten
skall en skrivning om Sveriges Hundungdom läggas till. Utfall av förslaget enligt
bilaga 6, se § 71 nedan.
Diskuterades frågan om att bjuda samtliga lokalklubbsordförande och hela DS på kostnaden
för kongressen 2018 (ej resa), vilket mottogs positivt och beslutsavsikten är som ovan.
Total kostnad uppgår till cirka 365,000 kronor.
§ 70
DS möte 170823
Mötet äger rum i Tvedörahuset på Revingehed och fika enligt rutin.
§ 71
Distriktsmötet 170906
Beslutades DS förslag är att medlemsavgiften för 2018 skall kvarstå oförändrad.
§ 72
Övriga frågor
Diskuterades en fråga om arvode till extern föreläsare hos Hässleholms BK.
§ 73
Distriktsordförandes paragraf
LET Andersson har inte möjlighet att representera distriktet i samband med Helsingborg BK:s
instundande 75årsjubileum och beslutades att Kirsten Silow Örnberg ersätter. Lämplig gåva
att uppvakta med diskuterades.
§ 74
Nästa ordinarie möte
Se § 70 ovan.
§ 75
Mötets avslutade
LET Andersson tackade för visat intresse, noterade att DS kommit fram till kloka
beslutsavsikter 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
2–4
5–6

§ 63 Skrivelser
§ 65 Rapporter
§ 69 Distriktsaktivitet SBK 100 år
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Inkommande post 170619:

12/4 från Sfr, årsredovisningshandlingar. VBF till Arne.
20/4 från SBK Agneta Olsson, Nytt lager. VBF till Eva & utställningsgruppen.
21/4 från SBK Camilla Hjort, Anmälan praktiskt aspirantprov. LET på sändlistan.
21/4 från SBK, SBK-info. VBF till DS.
24/4 från SBK Agneta Olsson, kommunikationsbrev. VBF till Eva, Jessica och Bodil.
25/4 från Friv-P7 info ang förplägnad. Kirsten på sändlistan.
26/4 från utbstode-p7, anmälan om erbjudande. Kirsten på sändlistan.
26/4 från SBK Janna Nordin, distriktsindelade funktionärer. VBF till Anna-Kerstin och Claes.
28/4 från Friv-P7, ny SäkR. Kirsten på sändlistan.
30/4 från SBK Västmanland. Förfrågan om lärararvoden. VBF till Eva-Lena och Mikael.
2/5 från Sfr Kenth Ljungberg, inbjudan. VBF till Arne.
3/5 från Bjuv, medlemsmöte beslutat att vara för ny SBK-logga.
4/5 från ÖND Maude Sjölin, regler återauktorisation. Ställt till FS, distrikten för kännedom.
10/5 anmälan om olämpligt uppträdande. DS för kännedom, skickat till FS.
16/5 från SBK Agneta Olsson, info från UG mental. VBF till Eva och mentalitetsgruppen.
18/5 från SBK Anne-Marie Folkesson, SBK firar 100 år. VBF till DS.
24/5 från SBK, SBK-info. VBF till DS.
25/5 blockering på Facebook. LET och Arne informerade.
27/5 anmälan från Anna Nilsson, utan adress med mera. LET informerad. Läggs till handlingarna.
12/6 anmälan om olämpligt uppförande (gäller person). Ärendet anmält till FS.
16/6 från tavling@snwk.se, inbjudan till SBK-domare. VBF till Bengt och specialsökgruppen.

Utgående post:

25/4 från Kirsten till Lars Johnsson SBK Malmö. Svar på markförfrågan.
25/4 från Kisrsten till utbstode-p7, svar på förfrågan om marker.

Rapport 170619 Rallylydnadsgruppen:
Vi har haft domar- och skrivarutbildning där vi förhoppningsvis snart har 3 nya domare och vi fick 6
nya skrivare under utbildningen tack vårt upplägg. Skrivarutbildningar kommer även i fortsättningen
starta så snart det finns intressenter. Vi planerar också för årets DM men har i nuläget ingen
arrangör.
Leif Borgenlöv

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
• 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

• Bruksgruppen har också skickat ut ansökan om 2018 prov
tävlingar till klubbarna
• Och även fått tillbaka ansökningarna från klubbarna
• SM i Lydnad som gåtti Jönköping den 2-4 Juni där 4 st Skåne
ekipage har kvalat in.
• Utbildning av tl lydnad i Kristianstad 2017-06-10-11 där vi gick
igenom alla klasserna i lydnad och även praktisk genomgång av
både rita banor och bygga banor 20 st om Lördagen och 18 st
om Söndagen Det var mycket givande då det blev många frågor
som kunde besvaras och en del som var lite svåra har jag skickat
till UG lydnad för svar Ledare Anna-Kerstin S och Mats E
• 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
• 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. 5 st ekipage är ordnade till detta prov 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

Rapport 170619 Talanggruppen
Talangtruppen har tränat på en gång i månaden, dels inomhus och dels utomhus.
Den 29 april hade vi en träningstävling på Helsingborgs BK.
Den 18/6 kommer Jörgen Thynell och har föreläsning.
Någon av de närmsta dagarna lägger jag ut information om hur man söker till 2018.
Eva Warelius

