
Protokoll SBK Gävleborgsdistriktets 27 oktober 2011

Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets
möte den 27 oktober 2011 klockan
19.00 i Bollnäs

Närvarande:
Ockelbo 2 st.
Hofors 3 st.
Edsbyn 1 st.
Ljusdal 1 st.
Gävle 0 st.
Sandviken 1 st.
Söderhamn 1 st.
Bollnäs 1 st.
Hudiksvall 0 st.
Järvsö 0 st.
Skutskär 2 st.
Valbo 0 st.
Totalt 12 st.

Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Lars Carlborg, Marie Lund, Siv
Danbrink, samt Eva-Britt Stolt.

§ 50
Mötets öppnande

Distriktsordförande Bengt-Olof Brandt förklarade distriktsmötet för öppnat.

§ 51

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes omfatta 12 ombud med 26 röster

§ 52

Anmälan av övriga frågor
Valberedningen
Hemsidan

§ 53

Fastställande av dagordning

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen med följande ändring: §62 utgår.

§ 54
Val av justerare

Att jämte dagens ordförande justera protokollet valdes Maria Lindskog, Edsbyns BK
och Eva Elfström, Sandvikens BK.
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§ 55
Tidigare protokoll

Beslöts att lägga  protokollet från 28 april och protokollet från 26 maj till
handlingarna.

§ 56
Ekonomi

Ordförande redovisade ekonomin, minus 3.094:13, 3 klubbar kommer att faktureras
straffavgift.

§ 57
Inkomna skrivelser

Inbjudan från Hofors BK fyller 60 år

§ 58
Utgående skrivelser
Kallelse till distriktsmötet
HUS inbjudan möte Bollnäs BK 1/11
TÄS Ang. resultatlistor via Aldur Prov
C-TÄS inbjudan till utbildning SBK Tävling i Falun

§ 59
Rapporter

Agilitysektorn: Eva-Britt Stolt rapporterade följande;

Agilitykonferensen inställd p.g.a. att ingen ny ordf. till agilitygruppen har
hittats. Fanns ingen då men man har hittat en nu.
DM i agility arrangerades i Bollnäs 20 aug. Vinnare i large Jocke Tangfelt
Bollnäs HU med Filur, i medium Linda Thoresson Bollnäs BK med Buffy och i
small Jocke Tangfelt Bollnäs HU med Amiga. Lagklassen vanns av Bollnäs HU
före Bollnäs BK och på tredje plats Hudiksvalls BK.
Jocke Tangfelt tog en silvermedalj vid SM på Polishögskolan i Solna i juni.
Agilitysektorn har haft möte och planerat ett möte 13 nov på Gävle BK med
distriktets agilityansvariga.
Lovisa Hillbom från vårt distrikt var reserv till agilitylandslaget och blev uttagen  p.g.a.
ett återbud. Hon tävlade både NM i Åbo och VM i Liévin i Frankrike.
Kilafors Hund hallen är snart klar och går att boka redan nu till efter nyår.

HUS: Marie Lund rapporterade att det blir möte 1/11 Bollnäs BK.

RUS: Ordförande rapporterade: Ljusdal och Gävle har haft sina utställningar.

Tjänstehund: Christer Dahlberg rapporterade: Certprov Fönebasen 8-9 oktober, 1
ekipage godkänt. FM på Marmafältet i september, Christer Dahlberg kom på 21:a
plats.

Tävling: Lars Carlborg rapporterade: Antalet starter på tävlingarna i år har minskat,
alla officiella tävlingar är avklarade, 4 tävlingsledare är klara, 2 klara på b-
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domarutbildningen dock bara det teoretiska provet, referensdomarutbildning i bruks,
Mats Axenvik och Sigfrid Walentowski deltar, tävlingsledare kort för lydnad kommer
att delas ut snart, i tävlingsprogrammet 2012 finns inte MH eller MT med, Lars
Carlborg överlämnade en lista till ordförande som ombesörjer att det meddelas SBK
centrala. Ingen regelkonferens innan nya reglerna finns tillgängliga, Aldurprogrammet
kommer inte att uppdateras efter 1/1 2012,

Draghund: Laila Ericsson, sektorn vilande.

Hundar mentalitet: Kvalitetssäkring av mentalbanorna har gjorts på dem som haft
arrangemang. Aktiva beskrivare är kvalitetsbeskrivna.

Hemsidan: Webbmaster håller på att flytta så inget blir utlagt på hemsidan, distriktet
söker en ny.

Övrigt: Inga motioner har inkommit, sista datum 15/11.

§ 60
Nästa distriktsårsmöte
Nästa årsmöte blir i Hofors 25 mars 2012, kl. 13.00. Brev om detta är utskickat till
klubben samt brev till valberedningen om valbara poster.

§ 61
Övriga frågor
Valberedningen: har skickat ut brev till klubbarna men inte fått något gensvar, frågan
togs upp igen, klubbarna fick med sig hem att ”ragga” ledamöter.
Hemsidan: Frågan togs upp varför inget blivit publicerat på hemsidan, svar se §59.

§ 62

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

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

Justeras Justeras

………………………… ……………………………..
Eva Elfström Maria Lindskog
justerare justerare
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