PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES
DISTRIKT.
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 170823
Tid: kl. 19:00-21:40
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.
§ 76
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna till andra
halvårets första ordinarie styrelsemöte och uttryckte en förhoppning om att alla var
väl utvilade efter sommaren, varefter mötet förklarades vara öppnat.
§ 77
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes med ett tillägg.
§ 78
Föregående mötens protokoll
Styrelsemötesprotokollet från 170609 lades med godkännande till handlingarna.
§ 79
Protokollsuppföljning
Protokollet gicks igenom av distriktsordförande som kommenterade någon punkt
samt noterades att skånedistriktet ansvarar för genomförandet av FM-mästerskapet
2018 med bistånd från blekingedistriktet.
§ 80

Sanktionering av VU-beslut
Distriktets kontaktpersoner i förbundets medlemutvecklingsprojekt
skall vara Anders Therup och Marie Andersson.
b)
FM-mästerskapet 2018, se § 79 ovan.
c)
Inbjudan SNWK till bruksdomare, inbjudan skickades ut med
information om att distriktet inte bekostar utbildningen, men däremot en framtida
utbildning till domare i Specialsök. Noterades att utbildningen blivit inställd.
a)

§ 81
SKK:s organisationsutredning - slutrapport
Noterades att ett massivt motstånd mot bland annat regionindelningen lett till att
den tillsammans med en del annat i sin helhet tagits bort och att ett beslut eventuellt
genomförande av övrigt skjutits på framtiden.
§ 82
SM Ronneby 2018 – lägesrapport nosework kontra specialsök
Noterades att det blir en inofficiell tävling i nosework och att specialsök arbetar
vidare med att försöka få en motsvarande tävling till stånd.
§ 83
Beslut gällande skåneloggan
Beslutades att Skåne skall ha ett svängt distriktstillägg och att lokalklubbarna skall
ha detsamma. Beslutades också att distriktet skall agera för ett omedelbart införande
av den nya logotypen och distriktsordförande påtog sig att kontakta Claes von
Gegerfelt i ärendet.
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§ 84
Skrivelser
Postlistan (bilaga 1) föredrogs av Klas Widén och lades därefter till handlingarna.
§ 85
Ekonomisk rapport
Ingrid Jansson rapporterade att saldot på distriktets bankkonto uppgår till 652,754:84. Det
budgeterade resultatet uppgår till -74´ medan resultatet nu visar på +158´. Antalet medlemmar
i distriktet per 30/6 uppgick till 8,996 stycken och är i stort sett oförändrat. För att få kontroll
över varför så lite budgetmedel är förbrukade kallade distriktskassören gruppsammankallande
till ett uppföljningsmöte, men alltför få deltog i mötet.
En utbildning för att uppgradera kompetensen hos ett antal domare har genomförts där
distriktet får stå för en del kostnader som tidigare ersatts av förbundet.
Förbundet har aviserat att en del kostnader för centrala möten som tidigare bekostats av
centrala medel kommer att avgiftsbeläggas till distrikten.
§ 86
Rapporter
Eva Paulin rapporterade från mentalitetsgruppen att de är igång med diverse arrangemang.
Mikael Bonder efterlyste för D-HuG:s räkning nya lärarkandidater. Han presenterade också
en skrivelse från förbundet med en förfrågan om tillstyrkande av ett omprov, vilket D-HuG
inte ställde sig bakom. DS tillstyrkte detta beslut.
Bengt Hellman presenterade ett förslag på en ny sekreterare till bruks- och lydnadsgruppen
och Bibbi Berglund konstituerades. Han presenterade också rapporter från
rallylydnadsgruppen, specialsökgruppen och bruks- och lydnadsgruppen (bilaga 2).
Ingrid Jansson informerade om att talanggruppen upphör med att administrera fakturor via
studiefrämjandet. Hon meddelade också att räddningshundgruppen inom kort startar en ny
kurs i Skåne.
Kirsten Silow Örnberg meddelade att inte mycket händer inom FM-gruppen för närvarande,
men att en rekryteringsinformation är på gång.
Klas Widén informerade om att nedläggningen av Oxie BK har noterats och tagits upp i FS.
§ 87
Måluppföljning
Noterades intet.
Mötet ajournerades 20:25 och förhandlingarna återupptogs 20:30.
§ 88
Distriktsmötet 2017-09-06
Distriktsordförande informerade om att två kallelser gått ut i enlighet med stadgan och gick
sedan kort igenom förslaget till dagordning. Uppdrogs åt Klas Widén att skicka ut en
påminnelse till distriktsrepresentanterna.
§ 89
DS 2018
Klas Widéns utsända befattningsbeskrivning och förlag på fördelning av arbetsuppgifter
diskuterades. Distriktsordförande uppmanade samtliga som är föremål för omval att i god tid
underrätta valberedningen om de inte önskar kandidera för ytterligare en mandatperiod.
§ 90
Övriga frågor
Noterades intet.

2

§ 91
Distriktsordförandes paragraf
Distriktsordförande redogjorde för sitt samtal med den person som fakturerats för sent återbud
till kurs.
Arne Jonsson meddelade att han på förbundets vägnar kommer att uppvakta Helsingborgs BK
i samband med deras 75-årsfirande.
Beslutades att distriktet genom Kirsten Silow Örnberg skall uppvakta med en graverad
grötskål.
Rekryteringsbroschyren skall delas ut i samband med distriktsmötet 170906 och resterande
upplaga till lokalklubbarna via sina respektive klubbansvariga i DS.
I samband med ett av DS möten i november kommer ett besök vid regementets museum att
arrangeras.
§ 92
Nästa ordinarie möte
Nästa ordinarie möte med DS äger rum 171018, dit Klas Widén sedan tidigare anmält
förhinder.
§ 93
Mötets avslutade
LET Andersson 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.
2.

§ 84 Skrivelser,
§ 86 Rapporter.
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Inkommande post 170823:

29/6 från Svalövs BK, kvittens på svar angående motion.
11/7 från SNWK, inbjudan bruksdomare.
23/7 från Blekingedistriktet till Kirsten angående SM 2018.
23/7 från Malin Liljesson, rapport Hundtjänstskolan 2017.
28/7 från Studiefrämjandet kallelse. VBF till Arne.
3/8 från SBK Janna Nordin info från SHU. VBF till Leif och Bengt.
8/8 korrespondens mellan MK och LET.
8/8 från SfR, kallelse. VBF till Arne.
9/8 från SBK GS, kvittens på info om deltagare i utvecklingsarbete.
14/8 från Anna-Kerstin Svensson, skrivelse. VBF till VU.
14/8 från SBK GS, svar på förfrågan om inbjudan från SNWK.

Utgående post:

27/6 från Kirsten till Bekingedistriktet om SM 2018.
10/8 från Klas till LET, info om lämnat muntligt svar till Burlövs BK om ordningsregler.
15/8 från LET till C Frid, svar angående ordningsregler.

Rally
Inget speciellt nytt under stjärnorna. Det närmaste är DM som jag informerat om tidigare. Vidare är
det dags för klubbarna att ansöka om nästa års prov, i alla fall första halvan av 2018.
Hälsningar Leif

Specialsök
Instruktörsutbildning i Specialsök planeras starta i slutet av oktober.
Funktionärsutbildning samt samordning och regeldiskussioner med Västra distriktet håller på att
organiseras.
Vänligen
Christina

Bruks-Lydnadsgruppen
Bruks & Lydnadsgruppen har haft möte den 8/8 det var det 4 mötet av de 8 inplanerade.
Bruksgruppen har även fått en ny sekreterare Bibbi Berglund då Ewa Kronbäck avgått
Anna-Kerstin och Mats har haft en ny tävlingsledare utbildning i lydnad där det var 19 st som
deltog och då önskades en lathund för TL
Anna-Kerstin och Mats har gjort en lathund som nu ligger under bruksgruppen
SM i lydnad i Jönköping kom Skåne som bäst på 2 :a plats och det var Sarah Karlsson
Osby och de övriga platserna var 24 40 43
Årets tävlingar för 2018 är nu klara och utskickade till klubbarna för att läggas in i SBK
tävling
Vi har nu haft en 1:a klass domarprov i lydnad i Kristianstads Bk där 3 st aspiranter Det var
Jonas Hammarberg Dennis Söderkvist och Claes Magnusson
Vi har också bestämt datum för ny utbildning av bruks domare. Domarna måste gå hela
utbildningen dvs både spår sök och rapport det är bestämt centralt
Utbildningen startar den 27 september med allmänna och särskilda bestämmelser samt etisk
policy. Lärare Leif Borgenlöv
Uppletande och budföring samt lydnad den 14-15 Oktober lärare Anna-Kerstin Svensson
Rapport 18-19 november Lärare Lars Johnsson
Sök 25-26 November Lärare Tommy Nielson
Spår 2-3 December
Lärare Birgitta Wallin
En ny domarkonferens i lydnad kommer att hållas i Kristianstads BK för lydnadsdomare. Det
är även domare från Blekinge som kommer att delta Lärare är referensdomarna från Skåne
Carina Barthel och från Blekinge
Martha Landin Göte Torftler är inbjuden från UG lydnad för att kunna svara på frågor och
hjälpa till med konferensen
SM i bruks i Skutskär den 25-26-27 Augusti är det flera som deltar från Skåne som ligger som
ordinarie Spår Anna-Kerstin Svensson och Jenny Johnsson Sök Elisabeth Montén och AnnChristin Persson
Pengar som bruksgruppen inte kommer att göra av med som vi kan säga i dagsläget är SM
satsningen då ingen ville hålla i detta och då det blev så sent var det svårt att få till en helg alla
kunde nu i semestern.
Nästa år får vi börja leta tidigare för att det ska kunna bli av
Med vänlig hälsning Anna-Kerstin

