Protokoll fört vid
Gävleborgsdistriktets möte 26
oktober 2006 klockan 19.00 i
Söderhamn
Närvarande:
Ockelbo
Hofors
Edsbyn
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Järvsö
Skutskär
Valbo

3 st.
1 st.
1 st.
0 st.
2 st.
3 st.
1 st.
2 st.
2 st.
3 st.
1 st.
0 st.

Totalt:

19 st.

AfBV 1 st.
Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Siv Danbrink, Marie Lund, Roland
Norrman, Eva Elfström, Lars Carlborg.

§ 51
Mötets öppnande
Distriktsordförande Bengt-Olof Brandt förklarade distriktsmötet för öppnat.
§ 52
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 ombud med 37 röster.
§ 53
Anmälan av övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.
§ 54
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
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§ 55
Val av justerare
Att jämte dagens ordförande justera protokollet valdes Anita Larsson, Järvsö BK och
Jessica Wängdahl, Bollnäs BK.
§ 56
Tidigare protokoll
Beslöts att lägga protokollet från 1 juni 2006 till handlingarna.
§ 57
Ekonomi
Kassören föredrog ekonomin, resultat 15 908,93.
§ 58
Inkomna skrivelser
SBK info nr 7/06
SBK info nr 8/06
SBK info nr 9/06
SBK telefonlista fr.o.m 1/11-06
SBK ang. inofficiella utställningar
SBK uppgift om medlemsavgifter för 2007
SBK valberedningen för förbundsstyrelse för 2007
SKK månadsbrev augusti 2006
SKK månadsbrev september 2006
SKK månadsbrev oktober 2006
§ 59
Utgående skrivelser
SBK anmälan till utvecklingskurs för lärare 2006
SBK ansökan om officiella utställningar för 2009
Skutskärs BK ang. årsmöte 2007
Distriktets valberedning ang. val till årsmötet 2007
Information från distriktets TÄS
Information från distriktets RUS
Distriktsprotokollet från 1 juni 2006
DM-regler
Påminnelse om medlemsbetalning
Tjänstehundskonferens
Remiss-Tävlingsprogrammet 2007
Lydnadskonferens
Kallelse till distriktsmöte 26/11 2006
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§ 60
Rapporter
Agility: sekreteraren rapporterade att DM har genomförts i Ljusdal. Kort rapport finns
på hemsidan. Sektorn har haft möte och planerat höstens träff. A-info nr 2 med
inbjudan till Träff med A-ansvariga har skickats ut, finns även på hemsidan.
HUS: Sandvikens BK vill starta en kurs för Allmänlydnadsinstruktörer, mötet ansåg
att det inte finns några hinder för detta om läraren har kompetens och behörighet att
leda utbildningen.
RUS: Hundars mentalitet:
Ordförande rapporterade att distriktet fått en ny mentalbeskrivare; Gerd Melin, Järvsö
BK samt att en medlem är under utbildning.
Vid den centrala omutbildningen av mentaltestdomare på Marma den 30/8-3/9 hade
distriktet i uppdrag att bygga två mentalbanor och anskaffning av provhundar samt
testledare och figuranter. Totalt prövades 55 st. hundar varav 35 st. var från distriktet.
Det fanns även möjligheten att få hundarna att delta på officiell test under dagarna,
totalt deltog 25 st. av 55 st. hundar på denna test. Vidare under dagarna gavs
distriktet möjligheten att utbilda funktionärer för den nya mentaltesten vilken kommer
att gälla från den 1 januari 2007. Utfallet vid utbildningen för distriktet under dagarna
på Marma blev:
Domare 2 st.
Testledare 14 st.
Figurant M4 Mt 13 st.
Den planerade mentalkonferensen under hösten 2006 ställs in och flyttas till första
halvåret 2007.
Utställning:
Ordförande rapporterade att utställningarna 2006 är genomförda. Våren 2007
kommer det att bli kurs för utställningsansvariga i klubbarna.

Tjänstehund: Bo Ek rapporterade att det varit 3 st. konferensen i Bollnäs, nästa möte
blir 7/12, sekr. skickar ut inbjudan till klubbarna. Distriktet representerades av 2
ekipage på SM i Karlborg, 17 och 23 plats. Länskampen mot Dalarna har genomförts
på Marma, oavgjort. Planeras en ny länskamp 2007. Uppsamlingsheat certprov
Marma 11-12/11. 2007 finns det möjlighet att tävla officiellt (lkl-elit) för Tjänstehundar.
Vid SM för Räddningshundar utgick distriktets representant p.g.a. skada.
Behovet av fodervärdeskonsulenter är stort, info finns på SBK´s hemsida.
Tävling: Det har kommit en förfrågan från SBK central om domare till bruks- och ipo
SM 2007. Anmälningstiden till lydnadskonferensen går ut 3/11, få anmälda hitintills,
klubbarna fick med sig hem att vidtala domare och tävlingsledare. Sigge och Leif har
teoretiskt slutprov i Sandviken 23/11. Kort rapport från Anita som varit på
lydnadskonferens i Upplands Väsby. Vid årets bruks SM deltog 3 ekipage från
distriktet; 1 i spår, 1 i sök och 1 rapport med blandat resultat. Vid lydnads SM deltog
Kristina Lindberg från Sandviken BK med en fjärde plats.
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Ungdom: Frågan togs upp om någon är intresserad av ungdomsverksamheten i
distriktets regi, klubbarna fick med sig denna fråga hem. Finns inget intresse läggs
verksamheten ner.
Hemsidan:
Fungerar bra.
Övriga rapporter:
Beslöts att uppdatera DM reglerna vad gäller klubbtillhörighet för agility och lydnad.
§ 61
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte är årsmötet i Skutskär 11 mars 2007.
§ 62
Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.

§ 63
Avslutning
Mötet avslutades av ordförande Bengt-Olof Brandt som tackade för visat intresse.

………………………….
Siv Danbrink
sekreterare

………………………………
Bengt-Olof Brandt
ordförande

Justeras

Justeras

…………………………
Jessica Wängdahl

……………………………..
Anita Larsson
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