
Protokoll SBK Gävleborgsdistriktets 26 maj 2011

Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets
möte den 26 maj 2011 klockan 19.00
i Bollnäs

Närvarande:
Ockelbo 0 st
Hofors 2st
Edsbyn 0 st
Ljusdal 2 st
Gävle 1 st
Sandviken 1 st
Söderhamn 1 st
Bollnäs 2 st
Hudiksvall 2 st
Järvsö 2 st
Skutskär 2 st
Valbo 0 st
Totalt 15 st

Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Lars Carlborg, Marie Lund, Göran
Svensson, Siv Danbrink, Jessica Wängdahl, Leif Jönsson samt Eva-Britt Stolt

§ 35
Mötets öppnande

Distriktsordförande Bengt-Olof Brandt förklarade distriktsmötet för öppnat.

§ 36

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes omfatta 15 ombud med 31 röster

§ 37

Anmälan av övriga frågor
Träningskort (Lars Carlborg)

§ 38

Fastställande av dagordning

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 39
Val av justerare

Att jämte dagens ordförande justera protokollet valdes Håkan Nygren och Mats
Axenvik, Skutskär BK
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§ 40
Tidigare protokoll

Beslöts att lägga årsmötesprotokollet till handlingarna, ordförande läste upp
protokollet från 28 april, kommer att skickas ut snarast.

§ 41
Ekonomi

Ordförande redovisade ekonomin, minus 9,360:44, fakturor rörande tävlingarna för
1:a halvåret kommer att skickas ut.

§ 42
Inkomna skrivelser

Inga skrivelser
§ 43

Utgående skrivelser
Kallelse till distriktsmötet
Från SBK centralt, nya resultatlistor framtagna
Tävlingsprogrammet 2012
Inbjudan DM Tjänstehundar Edsbyn 18 juni
SBK centralt, pengar att tjäna vid digital resultatredovisning
SBK centralt, inloggningsuppgifter gällande ansökan om prov 2012

§ 44
Rapporter

Agilitysektorn: Eva-Britt Stolt rapporterade följande; Sven Karlsson och Jocke
Tangfelt är uttagna som reserver till landslaget.
DM hålls i Bollnäs 20 augusti

HUS: Jessica Wängdahl rapporterade att 2 lärare skickas på den nya
modulundervisningen.

RUS: Inget att rapportera

Tjänstehund: Möte 12 maj i Bollnäs med sammanställning av budgetunderlag för år
2012. DM i Edsbyn 18 juni

Tävling: Lars Carlborg rapporterade: Tävlingsledare och domarutbildning pågår i
Skutskär dom kommer att skriva prov september eller oktober. Domartillsättningen
2011; finns några vakanser.

Draghund: Laila Ericsson, sektorn är under utredning

Hundar mentalitet: Kvalitetssäkring av mentalbanorna har gjorts på dem som haft
arrangemang. Inget att anmärka.

Hemsidan: Bara webbmaster får in material och bilder så kommer det ut på
hemsidan.
Övrigt: inget övrigt
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§ 45

Rapport från kongressen

Bengt-Olof Brandt och Lars Carlborg har varit på kongressen och rapporterade
följande: ekonomin som är en stor fråga, workshop om ekonomin bl.a. hur öka
medlemsantalet, centrala utbildningar kommer att kosta pengar för klubbarna,
kommer nya förslag om arvoden, marknadsföra instruktörerna att dem är utbildade
inom SBK

§ 46

Tävlingsprogrammet 2012
Beslöts att godkänna tävlingsprogrammet 2012 för vidarebefordran till centrala.

§ 47

Övriga frågor
Lars Carlborg tog upp frågan om träningskort, det är inte många kort som Lars
utfärdat, klubbarna fick med sig hem att undersöka om det bedrivs organiserad
träning med icke utbildad instruktör/lärare i skogen, i så fall ska det utfärdas ett
träningskort till någon ansvarig, privat träning i skogen under förbudstiden är inte
tillåtet.

§ 48

Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte är den 27 oktober klockan 19.00 på Bollnäs BK.

§ 49

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

…………………………. ………………………………
Siv Danbrink Bengt-Olof Brandt
sekreterare ordförande

Justeras Justeras

………………………… ……………………………..
Mats Axenvik Håkan Nygren
justerare justerare

3


