Svenska Brukshundklubben Skåne
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES DISTRIKT.
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 171018
Tid: kl. 19:00-21:45
Plats: Revingehed
Närvarande: LET Andersson, Kirsten Silow Örnberg, Ingrid Jansson, Klas Widén, Bengt
Hellman, Anders Therup, Arne Jonsson, Eva Paulin och Mikael Bonder.
Vid protokollet: Klas Widén.
Anmält förhinder: Marie Andersson
§ 94
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna och konstaterade att
det var många punkter och handlingar att gå igenom denna gång, varefter mötet förklarades
vara öppnat.
§ 95
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes med ett tillägg.
§ 96
Föregående mötens protokoll
Styrelsemötesprotokollet från 170823 och distriktmötesprotokollet från 170906 lades med
godkännande till handlingarna.
§ 97
Protokollsuppföljning
Protokollen gicks igenom av distriktsordförande som kommenterade några punkter samt poängterade särskilt paragraferna som behandlade den nya logotypen. Noterades att inga ärenden kvarstår obehandlade.
§ 98
Sanktionering av VU-beslut
Gåva till Cancerfonden till minne av Ruby Rydén. Beslutet sanktionerades.
§ 99
Skrivelser
Postlistan (bilaga 1) föredrogs av Klas Widén, frågor ställdes, kommenterades och besvarades. Noterades särskilt att distriktet behåller det svängda tillägget till logotypen och att skrivelsen från centrala valberedningen kommer att följas upp vid DS möte 171122. Postlistan
lades därefter till handlingarna.
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§ 100
Ekonomisk rapport
Ingrid Jansson rapporterade att medlemsantalet i distriktet per 170930 uppgick till 9,119 och
att saldot på distriktets bankkonto uppgår till 633,136:84. Det budgeterade resultatet uppgår
till -74´ medan resultatet nu visar på +135´.
Ett budgetunderlag har skickats ut till alla sammankallande, med begäran om en bättre budgetering framledes och med prioriteringsordning av verksamhet som innebär kostnader.
Kirsten Silow Örnberg redogjorde för en utbildning som hon genomgått. Noterades att formaliafel har begåtts och beslutades att TBK skall hållas utanför och att bruks- och lydnadsgruppen inte kommer att få någon ersättning från distriktet. Noterades också att Kirsten Silow Örnberg inte deltagit i beslutet.
§ 101
Enkätredovisning och beslut distriktsaktiviteter SBK 100 år
Enkäten har inte tillställts Oxie BK som inte kommer att bedriva någon verksamhet 2018. Av
återstående 33 klubbar har 5 svarat nej och övriga 28 ja. Beslutades att gå vidare med och
budgetera för dessa aktiviteter.
Mötet ajournerades 20:15 och förhandlingarna återupptogs 20:20.
§ 102
Rapporter
Eva Paulin rapporterade från mentalitetsgruppen att ingen har möjlighet att representera
Skåne vid RAS/RUS-konferensen 2017, men att gruppen är bra på gång med andra verksamheter. Från exteriör- och utställningsgruppen meddelades att utställningslistan för 2019 är
godkänd och klar. Distriktskassören efterlyste reseräkningar från grupperna.
Mikael Bonder rapporterade från hundägarutställningsgruppen att ett möte med lokalklubbarnas representanter blivit inställt på grund av för få anmälda deltagare och att detta kommenterats i epostmeddelanden.
Bengt Hellman rapporterade att DM i rallylydnad avhållits på Helsingborgs BK och att resultaten finns publicerade på distriktets hemsida. I övrigt intet nytt från grupperna.
Ingrid Jansson rapporterade från räddningsgruppen att Susanne Helgason med omedelbar
verkan avgått som sammankallande och Ingrid Jansson förordnades som sammankallande tills
vidare.
Arne Jonsson meddelade att Siv Rydén utsetts till utskottsgruppsammankallande för specialsök.
Kirsten Silow Örnberg rapporterade från Försvarsmaktsgruppen att nuvarande gruppmedlemmar inklusive henne själv kommer att avgå succesivt under 2018 och parallellt fasa in nya
gruppmedlemmar.
§ 103
Samordning av hemsidesgratulationer
Noterades att respektive gruppsammankallande redan sedan tidigare och även fortsatt har
ansvaret för att gratulera DM- och SM-vinnare på hemsidan. Uppmanades samtliga att sköta
detta på bästa sätt.
§ 104
Måluppföljning
Rapporteringen sköts upp till DS möte 171122.

§ 105
SBK:s organisationskonferens
LET Andersson deltar i sin roll i utskottet för organisation och Kirsten Silow Örnberg i sin
roll som föredragande i AG 2020. Arne Jonsson deltar i sin egenskap av ledamot i FS och
Ingrid Jansson deltar i utbildningsdagarna för tjänstehundsverksamheten. Beslutades att Klas
Widén skall representera distriktet. Beslut om representation för FM-gruppen sköts upp.
§ 106
Skurups BK - lägesuppdatering
Distriktsordförande informerade om han och Klas Widén besökt klubben 171009 och informerats av klubbstyrelsen om det uppkomna läget, där klubben står utan hyresavtal för mark
och klubbstuga. SBK-förbundets ordförande Rolf Weiffert har engagerat sig i frågan och tillskrivit kommunstyrelsens ordförande med en uppmaning om att engagera sig i frågan om ny
plats för klubbens verksamhet.
§ 107
AG 2020 – uppgiftslämning och underlag
Uppdrogs åt Klas Widén att gå ut med ett underlag för uppgiftslämning till lokalklubbarna
och åt Kirsten Silow Örnberg och Klas Widén att besvara ställda frågor för distriktets räkning.
§ 108
DS 2018 – konstituerandet framgent av sekreterare samt övrigt
Klas Widén meddelade att han genom att avveckla andra uppdrag fått tid och motivation för
att kandidera för ytterligare en mandatperiod som distriktssekreterare. Distriktsordförande
påtog sig att meddela valberedningen.
§ 109
Distriktet 2018 – talanggruppens avvecklande
Gruppens sammankallande har meddelat att endast en sökande till talangtrupp 2018 har inkommit vid anmälningstidens utgång och därför föreslagit att gruppen avvecklas, vilket också
beslutades.
§ 110
Övriga frågor
Arne Jonsson ställde frågan om nya roll-ups med den nya loggan. Beslutades att ta fram sex
nya roll-ups och att om möjligt få med en bild med specialsöksmotiv.
§ 111
Distriktsordförandes paragraf
Noterades intet nytt.
§ 112
Nästa ordinarie möte
Nästa ordinarie möte är budgetmötet 171108 klockan 18:30 på LET:s kontor, dit också valberedningen skall bjudas in. Kirsten Silow Örnberg och Eva Paulin anmälde förhinder. Uppdrogs åt Klas Widén att skicka ut kallelse och att samordna denna med Ingrid Jansson.

§ 113
Mötets avslutande
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

§ 99 Skrivelser.

Inkommande post 171018:

9/8 från SBK Anne-Marie Folkesson, förfrågan om ny rekommendation.
22/8 från SBK info om justerat kongressprotokoll. VBF till DS.
24/8 från SBK, SBK-info. VBF till DS.
24/8 från SBK Agneta Olsson, info om MT-2017. VBF till Eva och Jessica.
29/8 från SBK Malmö, kommentar till förfrågan om ny rekommendation.
3/9 från SBK Halmstad, tack för svar angående distriktsavgift.
8/9 från SBK, inbjudan RAS/RUS 2017. VBF till Eva.
11/9 från SBK, svar på kostnad för jubileumskongressen.
14/9 från talanggruppen Eva Warelius, info om kostnader.
15/9 från SBK Sanna Ameln, info om ny logga. VBF till LET.
21/9 från SBK, skrivelse från centrala valberedningen. VBF till DS.
22/9 från SBK, inbjudan mentalbeskrivarutbildning 2018. VBF till Eva och mentalitetsgruppen.
24/9 från FOS Skåne, inbjudan medlemsmöte. VBF till Kirsten.
5/10 från talanggruppen Eva Warelius, info om nedläggning. LET, Ingrid och Bengt på sändlistan.
6/10 från en av distriktets revisorssuppleanter. Info om klubbarbetet.
10/10 från Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, info från valberedningen. VBF till Arne.
10/10 från SBK påminnelse om RAS/RUS-konferens 2017. VBF till Eva och Jessica.
Oktober, från Cancerfonden tack för gåva till minne av Ruby Rydén.
16/10 från Claes v G. Info om RAS/RUS-konferensen 2017.

Utgående post:

7/9 från Kirsten, ansökan till Skånska Gruppen angående dispens för certifiering av hund.
10/9 från LET till SBK Förbundet GS, info om ny logga inom Skånedistriktet.

