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Protokoll fört vid SBK 

Gävleborgs Distriktsmöte 

2013-06-19, kl.19.00, 

Brukshundklubben i Bollnäs 

  När- Antal  

  varande röster 

Bollnäs  2 3 

Edsbyn  1 2 

Gävle  0 0 

Hofors  2 2 

Hudiksvall  1 2 

Järvsö  2 2 

Ljusdal  0 0 

Ockelbo  0 0 

Sandviken  0 0 

Skutskär  0 0 

Söderhamn  1 2 

Valbo  0 0 

Styrelsen  9 0 

Schäferhundkubben 0 0  

Hovawartklubben 0 0 

  18                 13  

 

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, 

Bengt-Olof Brandt, Lisa Sandström, Laila Lindgren, Hans Kinn, Lisa-Marie Karlsson 

 

Ej närvarande: Ulla Altskog 

 

  § 35 

Mötets öppnande 

Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs BK och 

förklarade distriktsmötet öppnat. 

 

  § 36 

Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 9 ombud med 13 röster. 

 

  § 37 

Anmälan om övriga frågor 

- HUG informerade om olika utbildningar. 

- Närvaro vid distriktsmöten. 

 

  § 38 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 

   

  § 39 

Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mona Hedlund, Hofors BK, och Lisa Sandström, 

Hudiksvalls BK. 
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  § 40 

Tidigare protokoll  

Ordförande läste upp årsmötesprotokollet från den 14 maj.  

Påtalades att i det förra protokollet, 130514, hade Gävle bara 2 röster och 2 deltagare. Detta är 

fel, Gävle har 3 röster och hade 3 deltagare med på det mötet. 

Efter detta tillrättaläggande beslöts att lägga protokollet till handlingarna.  

 

  § 41 

Ekonomi 

Ljusdal har inte betalat möteskostnaden. Medlemsredovisning skickas ut denna månad. 

Tävlingsansv skickar in antal starter vid klubbarnas tävlingar. 

Distriktets resultat per 2013-05-01 uppgår till +13.000,- kr. 

 

  § 42 

Rapport från styrelsen 
 

Ordföranden Lars C lämnade följande sammanfattning från SBKs kongress 18-19 maj: 
 Medlemsantalet har fortsatt sjunka vilket gör att ekonomin inte går ihop och blev sämre än 

budget 

 SKK informerade att de anser agilityn hör hemma i SBK  

 BPH är etablerat av SKK 

 FS föreslagna mål antogs 

 Medlemsavgiftshöjning med 30 kr från år 2014 

 Val enligt valberedningens förslag 

 Beslutades att inte bilda verksamhetsklubb för agility 

 BPH kan ersätta MH för icke brukshundsraser redan från 1 juli 2013-06-17 

 FS skall verka för att få Mondioring som officiellt prov 

 

Som sammanfattning kan sägas att det finns stora frågor att arbeta med när ekonomin inte går 

ihop. Förändringar måste till men från distrikten finns väldigt få motioner till kongresserna. 

Det behövs nog att distrikten samarbetar och tar fram idéer och förslag till FS att arbeta med under 

löpande år. Skicka in förslag och krav till FS att arbeta med.  

 

  § 43 

Rapporter 

Agilitysektorn 

- SM-Silver gick i medium lagklass gick till Team BABI från Bollnäs BK. 
 

HUG-sektorn 

- Utbildningar för tävlingsledare och tävlingssekreterare ska gå via distriktet. 

- Ulla Altskog är nu utbildad allmänlydnadslärare. 

- 5 allmäninstruktörer är nu godkända. 

 

Hundars mentalitet 

- 2 inställda MH. 

- Fortfarande inte klart vilka som ska betala för Magnus Andersson, Sandvikens BK, 

och Therese Landberg, Gävle BK, mentalbeskrivarutbildning. 

- 5-6 M2 figgar utbildade i Gävle. 

- Konferens för testledare och mentalbeskrivare i höst. En i Gästrikland och 1 i 

Hälsingland. Nytt regelverk på gång. 

- 1 MH och 1 MT genomfört. 
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RUG-sektorn 

- 84 hundar deltog vid utställningen på Gävle BK. 

- Ansökan om utställningar 2016 ska skickas till distriktet senast 15/10 2013. 

 

Tjänstehundssektorn 

- FM för Tjänstehundar och räddningshundar ska genomföras den 9-10 augusti på 

Marma. 

- Kontrollantkonferens på Arlanda 16-17/11 2013. 

- Patrullhundsinstruktörskonferens på Arlanda den 13/11 2013. 

- Certprov för kursdeltagare i november. 

 

Tävlingssektorn 

- Söderhamn och Bollnäs vill starta utbildning för Tävlingsledare i bruks och lydnad. 

- Klubbarna får problem när man betalar manuellt när man anmäler till tävlingar. 

- Fortfarande problem med skogspinnar, dom är ofta för små. 

- Namn och klubb ska meddelas till Göran Svensson på de tävlande som uteblir utan att 

meddela eller har giltig anledning att utebli vid tävling. 

 

Övriga 

- Inga övriga rapporter. 

 

§ 44 

Rapport från resp klubb 

Bollnäs: Medlemsmöte i juni. 1 tävlingssekreterare godkänd. 

Edsbyn: Aktiviteterna flyter på som de ska. 

Gävle: Allt genomfört som planerades i verksamhetsplan för första halvåret. Kurser pågår. 

Hofors: Instruktörsutbildning för Anna Hilding 29/6-13. Agilitytävlingen 25-26 maj 

genomförd med ca 800 starter. Förberedelser inför höstens agility tävlingar påbörjat. 

Förslag tävlingar 2014: 2 lydnad (vår + höst), 2 agility 2 dagars (vår + höst), 1 elitspår, 

1 appell och 1 lägre.  

Kurser som startar: 2 st Allmänlydnad 1, tävlingslydnad, agility steg 1 och 3, kortkurs i sök, 

rallylydnad nybörjar-/fortsättningskurs. 

Hudiksvall: Klubben kommer att stå som arrangör för Räddnings SM.  

Järvsö: Kursavslutningar pågår. Tävlingar genomförda i maj och juni, tävlingarna fortsätter i  

juli. 

Ljusdal: Ingen rapport lämnad. 

Ockelbo: Tävlingar pågår. 2 tävlingsledare i lydnad utbildade. 

Sandviken: Tävlingar genomförda, första patrullhundstävlingen genomförd. 2 valpkurser oh 

vardagslydnadskurs pågår. Rapport, sök och högre klass spår i höst. 

Skutskär: Ingen rapport lämnad. 

Söderhamn: Klubbandan som genomfördes under vintern blev bra. Patrullhundsutbildning 

pågår. Klubben är medarrangörer vid kommande Polis-SM. 

Valbo: Planerade kurser: Valp/vardagslydnad, Agility grund, Viltspår helgkurs. 

- 1-2 valpkurser som ett projekt i Alokas pågående instruktörsutbildning. 

- Seminarium om spår med Tobias Gustavsson (även andra klubbar kommer att bjudas in). 

- Barnaktivitet, där föräldrar och barn bjuds in till att komma och träffa hundar, kanske prova 

agility, några rallyskyltar, att få lära sig lite hund förnuft på ett kul sätt. 

- Planera för att ha fler öppna hundmötesträningar i regementsparken. 

- Korta kurser tex helg kurs i apportering, rallylydnad, aktivering, hundmöten…  

- Funderar på att ta upp Irene Westholm som är expert på Bull och Terrier raser, då dessa 

raser ökar på klubbarna och kunskapen brister hur de fungerar, är det något övriga klubbar är 

intresserade av? 
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  § 45 

SKKs beslut ang Agilityns framtid 

- Ordföranden informerade om vad som hänt sedan SKK beslutat att återta 

huvudmannaskapet för agility. 

- Distriktet fortsätter att verka för vårt beslut i denna fråga. 

 

  § 46 

Tävlingar och DM 2014 

- Göran Svensson föredrog 2014 års tävlingar. 37 elitlydnad, 7 sök, 3 rapport, 10 ekl 

sph, 6 hkl sph, 7 lkl sph, 1 skydds, 8 akl sph, 1 akl rapp och 1 akl sök. GS skickar ut 

det överenskomna förslaget på 2014 års tävlingar. Klubbarna måste lägga in dessa 

senast 1/9. 

- DM genomförs på följande klubbar: 

17/5 Patrullhund i Ljusdal 

24/5 Spår i Ockelbo 

7/6 Sök och Skydds i Skutskär 

27/9 Lydnad i Ockelbo 

4/10 Rapport i Sandviken 

Agility, freestyle och rallylydnad har distriktet inte fått några datum. 
 

§ 47 

Övriga frågor 

-  Närvaron från lokalklubbarna vid distriktsmötena har sjunkit på senare år. Ett förslag 

 framkom om årsmöte i mars, distriktsmöten i april och september. Separat 

 tävlingsmöte i juni. Styrelsen fick i uppdrag att kolla upp detta. 

- Klubbarna uppmanades att lägga in sina auktoriserade lärare och instruktörer i SBKs 

 databas. 

§ 48 

Nästa distriktsmöte 

Nästa distriktsmöte blir i Bollnäs den 31/10, kl 19.00 

 

  § 49 

Avslutning 

Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

…………………………………… 

Anette Johansson 

 

Justeras   Justeras 

 

........................................................ ........................................................  

Mona Hedlund, Hofors BK Lisa Sandström, Hudiksvalls BK 

 

Justeras     

 

........................................................  

Lars Carlborg, mötesordförande  


