Protokoll SBK Gävleborgsdistriktet 28 oktober 2010

Närvarande:
Ockelbo
Hofors
Edsbyn
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Järvsö
Skutskär
Valbo

Protokoll fört vid
Gävleborgsdistriktets möte 28
oktober 2010, klockan 19.00,
Bollnäs BK
3 st.
3 st.
1 st.
1 st.
1 st.
2 st.
0 st.
4 st.
2 st.
0 st.
2 st.
0 st.
19

Från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Lars Carlborg, Siv Danbrink, Leif Jönsson,
Eva-Britt Stolt, Jessica Wängdahl, Laila Ericsson
Mötets öppnande

§ 54

Ordförande Bengt-Olof Brandt förklarade distriktsmötet för öppnat.
§ 55
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 ombud med 32 röster.
§ 56
Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 57

Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen
Val av justerare

§ 58

Att jämte dagens ordförande justera protokollet valdes Bengt Lind och Georg
Larsson, Hudiksvalls BK
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Tidigare protokoll

§ 59

Beslöts att godkänna protokollet från maj mötet, samt tillägg till april mötet: 3
deltagare från Hofors BK
§ 60

Ekonomi

Ordförande föredrog ekonomin, -32.108:68, fakturor på höstens tävlingar är inte
utskickade
§ 61
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser sen styrelsemötet
Utgående skrivelser

§ 62

Kallelse till distriktsmöte
Distriktsprotokollet från april
Distriktsprotokollet från maj
Påminnelse om inbetalning av medlemsavgifterna
Från SBK centrala, ny blankett för hundar i bil mm.
Kallelse om infomöte i Bollnäs om tjänstehundar
Förfrågan från D-TÄS om utbildning
Till SBK centrala om ansökan om utställning 2013
Rapporter

§ 63

Agility:
Eva-Britt Stolt rapporterade: TL utbildning i okt. A2 utbildning planeras 2011.
HUS:
Jessica Wängdahl rapporterade, som varit på möte i Sthlm om förändringar i
utbildningsgången för instruktörer, blir möte i Bollnäs 8/11 för Hälsingeklubbarna och
i Gävle 24/11 för Gästrikeklubbarna.
RUS: Ordförande rapporterade: Catharina Axenvik kommer att ha vidareutbildning av
utställningsansvariga. Ljusdal utställning 19 september är genomförd.
Tjänstehund: Ordförande rapporterade: certprov i Ljusdal sex av tio klarade sig,
möte 2/11 i Bollnäs.
TÄS: Leif Jönsson rapporterade: Sigfrid Walentowski och Mats Axenvik är anmälda
till domarreferens utbildning i Norrköping, tävlingsledarprov i Hudiksvall där 1 klarade
sig och 1 får skriva om alla prov, domarprov i Edsbyn 10 1b, resultaten ej klara ännu,
Annette Johansson DM mästare i sök, TÄS ska skicka in förslag på domare som kan
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döma SM 2011. DM medaljerna kommer att delas ut på årsmötet i Ockelbo, gäller EJ
agility och tjänstehund.

Hundars mentalitet:
Ordförande rapporterade: 2 beskrivningar kvar i Gävle
Hemsidan:
Fungerar bra om det kommer in material
Draghundssektorn:
Laila Ericsson hade inget att rapportera
Övriga rapporter:
Fanns inga
SM 2010
Leif Jönsson och Lars Carlborg rapporterade följande:
Bra recensioner både i Hundsport och Brukshunden och från tävlande.
Planeringen gick bra, städningen mindre bra då det inte var tillräckligt med folk
Ända smolken i bägaren var det nya från Jordbruksverket om tävlingsveterinär som
ska finnas på plats hela tävlingen, gäller SM och internationella prov.
Lars Carlborg rapporterade att alla fakturor har inte kommit in men det lutar åt plus,
kostnaderna för 2008 och 2009 är redan tagna, resultatet kunde ha varit mycket mer
då det fattades folk till parkeringen och försäljning av hamburgare mm.
Kommer att skickas ut en intresseanmälan till berörda som varit med om SM om en
fest i vår.
§ 65
Stadgar
6 klubbar har fått sina stadgar godkända av centrala även distriktet, ordf. har skickat
en förfrågan till centrala om det är riktigt att varje klubb ska betala avgift för att dem
ändrat sina stadgar till bolagsverket, svar inväntas. Distriktets stadga ligger ute på
hemsidan.
Nästa distriktsårsmöte

§ 66

Nästa distriktsårsmöte blir i Ockelbo 27 mars 2011 klockan 13.00, ordförande skickat
ut meddelande till Ockelbo BK om detta.
§ 67
Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor
§ 68
Avslutning
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Mötet avslutades av ordförande Bengt-Olof Brandt som tackade för visat intresse.

Justeras

Justeras

………………………….
Siv Danbrink
Sekreterare

………………………………
Bengt-Olof Brandt
Ordförande

Justeras

Justeras

…………………………
Bengt Lind

……………………………..
Georg Larsson
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