PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SBK SKÅNES
DISTRIKT.
Sammanträdesform: Ordinarie distriktsstyrelsemöte
Datum: 171122
Tid: kl. 19.00-21:45
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.
§ 121
Mötets öppnande
Distriktsordförande LET Andersson hälsade samtliga varmt välkomna till
kalenderårets sista ordinarie möte och ett särskilt välkommen riktades till
distriktssekreteraren som jubilerat, varefter mötet förklarades vara öppnat.
§ 122
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen fastställdes med tillägget att en begäran från
Landskrona BK om ekonomiskt bidrag för genomförandet av Mondioringtävling
skulle behandlas under punkten övrigt.
§ 123
Föregående mötens protokoll
Styrelsemötesprotokollet från 171018 genomgicks kort och protokollet av 171108
genomlästes högt av distriktsordförande och båda protokollen lades därefter med
godkännande till handlingarna.
§ 124
Protokollsuppföljning
Distriktsordförande kommenterade några punkter särskilt och Arne Jonsson ställde
någon fråga och gjorde ett påpekande.
§ 125
AG 2020 – redovisning, uppgiftslämning och underlag
Kirsten Silow Örnberg meddelade att gruppen genomfört sitt uppdrag och
slutrapporterat till FS.
§ 126
Fastställande av mål och visioner för 2018
Förslag till 2018 års mål föredrogs av Klas Widén (bilaga 1). Kirsten Silow
Örnberg önskade ett tillägg under punkten om en målstyrd organisation – Verka för
att sprida föreningskunskap genom användande av föreningscoacher i utbildande
syfte- vilket bifölls och beslutades att med detta tillägg skall förslaget också vara
DS förslag till årsmötet.
§ 127
Fastställande av budget och verksamhetsplan 2018
Den preliminära budget/verksamhetsplan som arbetades fram vid budgetkonferensen
171108 presenterades av Ingrid Jansson med några smärre kompletteringar och
tillägg. Budgeten pekar mot ett resultat på -389,600, varav -330,000 avsatts till
aktivitetsbidrag för lokalklubbarna under jubileumsåret och kongressen blir lite
dyrare än ett normalår.
Noterades att styrelsens förslag till budget/verksamhetsplan fastställs på DS-möte
180110 tillsammans med inriktning 2019 och dito medlemsavgiftsförslag.
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§ 128
Skrivelser
Postlistan presenterades kort av Klas Widén (bilaga 2) och lades efter några kommentarer och
förtydliganden därefter med godkännande till handlingarna.
§ 129
Ekonomisk rapport
Ingrid Jansson rapporterade att distriktets tillgångar uppgår till 618,853 kronor och att
resultatet per mötesdagen uppgår till +122,590 kronor, i jämförelse med en årsbudget på
-74,069.
Antalet medlemmar uppgår till 8 863 och är en liten ökning jämfört med motsvarande period
föregående år.
Deadline för inlämnande av reseräkningar är 171215.
Mötet ajournerades 20:00 och förhandlingarna återupptogs 20:25.
§ 130
Årsmötet 2018
DS beslutade följande kring årsmötet:
• Årsmötet äger rum på Revingehed onsdag 180321 klockan 19.00. Rasklubbarna
bjuds in med yttranderätt.
• Distriktsmästare bruks och lydnad skall bjudas in, då dessa tävlar över hela
kalenderåret och alltså inte kunnat ta emot pris och hyllningar i samband med
avslutat mästerskap som i övriga grenar. Föreslogs att fortsättningsvis
genomföra distriktsmästerskap i IPO och beslutades att utreda frågan under
2018.
• Kommittéer och grupper uppmanas att snarast till VU inkomma med eventuella
ansökningar om uppvaktningar utmärkelser.
• Inköp av erforderliga blombuketter verkställs av VU. Noterades några särskilda
uppvaktningar som skall genomföras.
• Verksamhetskalender för 2018 sammanställs av Ingrid Jansson och
verksamhetsplan av Klas Widén som skall ha samtliga bidrag senast 171215.
• Resultat- och balansrapport och slutgiltigt budgetförslag samt inriktning för
2019 sammanställs av Ingrid Jansson.
• Verksamhetsberättelse 2017 sammanställs av Klas Widén som skall ha samtliga
bidrag senast 171215. Den går sen ut för korrekturläsning och skall vara helt
klar 180107 och kunna skrivas under vid ordinarie distriktsstyrelsemöte
180110 (med reservation för medlemsantalet och ekonomisk rapport som kan
bifogas senare).
• Valberedningens förslag skall vara distriktssekreteraren tillhanda senast 180107.
Valberedningen skall också kallas till DS möte 180110.
• Valberedningen skall ha lämnat förslag på och tillfrågat ordförande att leda
årsmötesförhandlingarna. Kirsten Silow Örnberg skall vara vice ordförande för
årsmötesförhandlingarna och härvid assistera ordföranden.
• Som sekreterare för årsmötet utsågs Klas Widén.
• Kallelse till årsmötesförhandlingarna skall vara tillgänglig senast 180101 genom
VU:s försorg.
• Förslag till dagordning och samtliga årsmöteshandlingar sammanställs av VU
som i sin tur tillser att dessa är berörda tillhanda (utlagda på nätet genom Claes
von Gegerfelts försorg, samt utsända per ytpost enligt särskild sändlista) senast
180131 (stadgereglerat förfaringssätt och tidsintervall).
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§ 130

Årsmötet 2018 - fortsättning
• Särskilt inbjudna skall vara hedersledamöterna samt Studiefrämjandet SkåneBlekinge.
• Respektive kommitté/-grupp skall presentera sin del av verksamhetsplanen.

§ 131
Val till förbundsstyrelsen 2018
Noterades att Arne Jonsson inte deltog i diskussioner och beslut. Klas Widéns tidigare
lämnade förslag (bilaga 3 – ej här) genomgicks. Ett nytt namnförslag att ingå i FS lämnades
och tillades att DS önskar omval av Arne Jonsson. Beslutades att med dessa förslag och
tillägg skall förslaget såsom DS förslag tillställas centrala valberedningen genom
distriktssekreterarens försorg.
§ 132
Distriktsforum och organisationskonferensen 2018
Beslutades att Anders Therup representerar distriktet som tjänstehundsrepresentant.
§ 133
Övriga frågor
En begäran om bidrag från Landskrona BK för genomförande av en Mondioringtävling
presenterades. Beslutades att avslå begäran, men presenterades några tips om andra
bidragskällor. Noterades att Arne Jonsson och Eva Paulin inte deltog i diskussioner och
beslut.
§ 134
Restande ärenden
Arne Jonsson meddelade att Roll-Ups med nya logotypen är på gång. Bengt Hellman
presenterade rapport från bruks- och lydnadsgruppen (bilaga 4). Noterades att inga andra
ärenden förelåg mötet och att samtliga ärenden för 2017 därmed skall anses vara hanterade.
§ 135
Distriktsordförandes paragraf
Distriktsordföranden har erhållit en skrivelse som av misstag ställts till DS. Beslutades att
den skall returneras med hänvisning om vart den skall ställas.
§ 136
Nästa ordinarie möte
Nästa ordinarie möte är med DS 180110.
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§ 137
Mötets avslutande
Distriktsordförande tackade för visat intresse och tårta samt uppmanade samtliga att köra
försiktigt hem, önskade en God Jul och ett Gott Nytt År, varefter mötet förklarades vara
avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

KLAS WIDÉN
Klas Widén
Distriktssekreterare

LET ANDERSSON
LET Andersson, distriktsordförande
och hedersledamot

Bilagor:
1. § 126 Fastställande av mål och visioner 2018.
2. § 128 Skrivelser.
3. Ej här.
4. § 134 Restande ärenden.
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Svenska Brukshundklubben Skåne
SBK Skånes Distrikt mål för 2018 och framåt Huvudmål och delmål.

• Verka för att förstärka medlemsutvecklingen
1. Se till att tillräckligt antal lärare, domare, kontrollanter, beskrivare och övriga
distriktsfunktionärer finns tillgängliga för att möta efterfrågan, nu och i framtiden.
2. Noggrant följa SKK:s fortsatta arbete med sin organisations-utredning och
verka för att SBK:s intressen tas till vara på allra bästa sätt.

• Verka för att aktivera grupper som saknar verksamhet

1. Försöka att i samarbete med rasklubbarna återuppväcka den vilandelagda
barmarksgruppen.

• Kunskapen om en målstyrd organisation bör fördjupas

1. I samarbete med Studiefrämjandet vara behjälpliga med råd och utbildning
vid behov.
2. Verka för att sprida föreningskunskap genom användande av föreningscoacher i utbildande syfte.
•

Miljöpolicy
1. En miljöpolicy infördes 2013 och finns publicerad på hemsidan.
2. Miljön är viktig för oss alla, såväl hundar som människor och därför måste
policyn ständigt utvecklas och information om dess innehåll spridas.

•

En ekonomi i balans
1. Likviditet och soliditet som ger distriktet handlingsfrihet och förmåga att stå
emot tillfälliga nedgångar, likväl som att kunna göra erforderliga satsningar.

Svenska Brukshundklubbens uppgift –
•
•
•
•

Vi skall sprida kunskap om hund.
Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar.
Vi skall ha hundar i människans tjänst.
Vi skall öka vår kunskap om hund.
• Vi skall vara en aktiv organisation.

SBK Skånes Distrikt
Postadress: c/o Widen, Hököpingevägen 330–4, 235 92 Vellinge
Organisationsnummer: 838202–1080
sekri@sbkskane.com ∙ www.sbkskane.com

Inkommande post 171122:

12/10 från SBK Catrin Fernholm, kopia av brev ställt till C P7.
15/10 från SBK Rolf Weiffert, kopia av brev ställt till Skurups kommun, Magnus Alm.
17/10 från SBK Agneta Olsson, info om stipendier. VBF till Eva och exteriör- och utställningsgruppen.
20/10 från SBK, SBK-info. VBF till DS.
23/10 från SBK Katarina Swahn, inbjudan till kongressen. VBF till lokalklubbsordföranden.
24/10 från SBK Agneta Olsson, inbjudan utbildningar. VBF till Eva, Bodil, Kurt och Ritva.
1/11 från Friv-P7, begäran om sammanställning. VBF till Kirsten.
10/11 från Lena Ytterberg-Ohlsson, inbjudan minnesstund för Ruby Rydén. LET på sändlistan.
15/11 från Sydskånska Kennelklubben inbjudan ras- och specialklubbträff. VBF till DS.
21/11 mailkonversation Sanna Ameln SBK:s kansli och LET Andersson om loggan.

Utgående post:

Hej Bengt
Detta är planerat för slutet av 2017 och början av 2018
Hoppas detta räcker så länge
Mvh
Anna-Kerstin

Budgeten är lagd och klar för Bruks & Lydnaden för år 2018
Sista Gruppmöte den 1 December
Domartillsättning för 2018 års prov och tävling gör vi den 2 December heldag
Domare/Tävlingsledarkonferens Bruks är bestämt till Januari/Februari
Domarutbildning bruks startar i Januari
Domarutbildning Lydnad startar någon gång slutet på Januari eller början på
Februari Ledare är Carina Barthel
Tävlingssekreterarträff i Januari / Februari .Ledare Bibbi Berglund och Leif
Borgenlöv
Tävlingsledare Bruks startar till Våren Mats Eriksson/Anna-Kerstin Svensson
Tävlingsledare lydnad startar till våren Mats Eriksson/Anna-Kerstin Svensson

