Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2012-09-20
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2012-09-20, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
0
6
14

Antal
röster
4
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
0
0
13

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson,
Bengt-Olof Brandt, Sigfrid Walentowski.
Ej närvarande: Monika Göransson, Lisa Sandström, Lisa-Marie Karlsson, Jessica Wängdahl
§ 61
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och
förklarade distriktsmötet öppnat.
§ 62
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 8 ombud med 13 röster.
§ 63
Anmälan om övriga frågor
- Utställning 2015.
§ 64
Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 65
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Yvonne Andersson och Git Jonare, båda från
Söderhamns BK.
§ 66
Tidigare protokoll
Efter genomgång beslöts att lägga distriktsmötesprotokollet, daterat 120614, till handlingarna.
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§ 67
Ekonomi
Ekonomin per 120919, minus 6.000 kr i år. Tillgångarna uppgår till 38.970 kr.
Tävlingsavgifter ej inbetalade pga att tjänstgöringsrapporten ligger som under lag för
debitering och alla klubbar har inte skickat in dessa. Göran Svensson skickar påminnelse.
§ 68
Rapport från styrelsen
- Styrelsen tillskriver SBK för att sätta lite tryck bakom utställningsansökan till Ljusdal 2014.
- Ingen anmäld till DM Rapport, inställt.
- Det blir troligen en utbildningshelg i höst. HUS jobbar på detta.
§ 69
Rapporter
Agilitysektorn
-

1 ekipage från distriktet är kvalificerad till NM Agility.
Det blev ett brons till Kristin Hellström vid SM Agility.
DM i Agility anordnas i Hofors den 6 oktober.
Jocke Tangfelt ingår i landslaget och ska delta vid VM Agility.

HUS-sektorn
- Långa avstånd, svårt att träffas för kommittén.
- En lista över distriktets alla lärare och instruktörer håller på att arbetas fram.
SBK Centralt erbjuder följande utbildningar: Avrostning för lärare och tävlingslärare (rallylärare och
–skrivare).
Förslag på en gemensam utbildningskostnad för allmänlydnads- och SBK instruktörsutbildning
diskuteras i D-Hus.
Förslag på ett gemensamt arvode till utbildade instruktörer håller på att arbetas fram.

RUS-sektorn och mental
- Utställningen genomförd i Ljusdal, fungerade jättebra.
- Planerar att genomföra en konferens för MH testledare i Gästrikland och Hälsingland i höst.
- Ann Englund planerar att ev hålla en mentalbeskrivarutbildning i Ystad 2013.
- MT i Sandviken 29/9.
- Alla klubbar har fått info om att ansökningar om utställningar 2015 måste vara distriktet
tillhanda senast 20/9.
Tjänstehundssektorn
- Christer Dahlberg och Queen Samba And Figaros Fibula från Ljusdal placerade sig på 24
plats vid FM.
- Uppstart av ny tjänstehundsutbildning i oktober.
- Nästa tjänstehundsmöte i december.
- Certprov i helgen i Edsbyn, 5 ekipage.
Tävlingssektorn
- Tävlingarna fortsätter.
- Ev träff för tävlingssekreterare under hösten för att stämma av.
- Etniska regler: Domare, funktionärer eller deltagare ska inte uttala sig eller agera så att något
ekipage inte blir rättvist bedömd. Fr o m 2013 kommer tävlingssektorn att bli tuffare med
varningar om domare eller funktionärer blir trakasserade. Distriktet får inte stänga av en
funktionär men personen får inga uppdrag. Dessa åtgärder är till för att det ska bli trevligare
istället för att någon ska bli dåligt bemött.
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- Tävlingsledarutbildning för lydnad och bruks. 3 anmälda till bruks i Sandviken med början i
november, totalt 60 timmar. Lydnaden är på 16 timmar och ska anordnas i Valbo och Hudik.
- Utbildning av funktionärer för bruksprov patrullhund. Hälsingeklubbarna får nu också
inbjudan till denna utbildning. 3 anmälda, ytterligare 2 platser finns.
- Bollnäs har ställt en fråga till Camilla Hjort på SBK om möjligheten att alla måste betala
anmälningsavgiften via Dibs.
- Styrelsen har skickat ett brev till SBK med en sammanställning av våra kostnader för att
dom ska se att klubbarna inte får något av de höjningar som gjorts. Inget svar.
- DM-regler. Väntar på förslag från klubbarna om man vill påverka. Ambitionen är att det
rullande schemat skrotas och att vi istället fördelar DM-arrangemangen till de klubbar som
frivilligt tar på sig detta.
- Återbetalning av anmälningsavgifterna sköts dåligt, måste förbättras.
Övriga
- Medlemstotalen i Gävleborg har minskat med 22 medlemmar, Sandviken har ökat med 23
och Valbo med 50%.
§ 70
Rapport från resp klubb
Söderhamn: Medarrangör till Polis SM 2013. 6 repr från Söderhamns BK + 2 från polisen
deltog vid årets Polis SM i Katrineholm. Söderhamn hade en monter med info om kommunen
som också går in som sponsor. Söderhamn är ansvarig för spåren både för spårhundarna och
skyddshundarna. Tävlingen genomförs försa helgen i september 2013.
Bollnäs: Årets sista brukstävling genomförd. Agilitytävling genomförd med ca 1.500 starter.
1 lydnadstävling återstår och MH den 22/10.
Järvsö: Till helgen tävlar 8 appell spår, 2 sök och 10 lydnadshundar. Kurser pågår.
Ljusdal: Träningshelg genomförd i Föne i somras. Utställning genomförd med 130 hundar
och 14 lydnadshundar. 2 deltagare med på SM. Kurser pågår. 1 tävling återstår. Bra samarbete
med Järvsö.
Ockelbo: Söktävlingen genomfördes förra helgen, nästa helg är det lydnad. Kurser pågår. MH
nästa helg.
Hofors: Verksamheten i full gång. Förbereder som bäst DM i Sök 29/9. 5 anmälda elithundar
varav 2 från distriktet. I övrigt 2 lägre och 1 högre hund. Rapporten inställd ingen anmäld.
Lydnadstävling 30/9. Agility DM den 6/10.
Kommer att leta med lykta efter 2 deltagare till tävlingsledarutbildningen.
Kommer eventuellt att söka en utställning 2015.
Aktuella kurser, valpkurs, allmänlydnad 1, agility steg 1, agility steg 2, Kortkurs i kontaktfält
agility, rallylydnad, appellkurs.
Tisdagträningarna igång för hösten.
Möte med sektoransvariga med info ang. måluppföljning planeras. Mall förbereds för utskick.
Våra gamla ”hundbusar” planerar en ”Reunion” i mitten på oktober.
Sandviken: Lägre spår, akl spår och sök genomfört. Kommande tävlingar är rapport, 6
anmälda, och lydnad, 6 anmälda. Tävlingsledarutbildning kommer att starta i november.
Utbildning för domare och tävlingsledare i bruksprov patrullhund den 13/10. Kurser pågår.
Ny prispall på gång, Sigge Walentowski fixar. MT 29/9.
Gävle: Inofficiell utställning på lördag, 95 hundar anmälda och lydnad med 23 hundar. 3 MH
återstår i år. 70-årsjubleum i december, Gävle BK är en av Sveriges äldsta klubbar.
Edsbyn: Invigning av nya klubbstugan den 6 oktober med Öppet Hus.
§ 71
Tävlingar
Alla tävlingar inrapporterade godkända av distriktet. Många tävlingar ansökta nästa år.
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§ 72
Minneslistan
29/9 ska ansökan om förtjänstmedaljer vara inskickade till sekr.
15/11 ska motionerna till kongressen och till distriktets årsmöte vara inskickade.
Medlemsavräkningar ska skickas in före årets slut.
Tjänstgöringsrapporterna ska skickas till Göran Svensson.

§ 73
Övriga frågor
- Utställning 2015. Ljusdal önskar bättre rutiner.
- Skrivelse ang Ljusdals utställning 28/9 2014 ska skickas till SBK.
- Ljusdal kommer att anordna en inoff utställning 2013.
- Policy för tävlande domare i agility: Hofors BK hade anordnat agilitytävling där domaren
begärde 2 övernattningar trots att domaren skulle tävla dag 2. Styrelsen får i uppdrag att
författa en skrivelse om lämpligheten av agilitydomarens agerande.
- Agilitytävlingar och rallylydnad planeras 6 månader i taget.
§ 74
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir årsmötet som kommer att hållas i Hudiksvall, mer info kommer
senare.
§ 75
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Git Jonare, Söderhamns BK

........................................................
Yvonne Andersson, Söderhamns BK

Justeras

........................................................
Lars Carlborg, mötesordförande
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