Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2013-10-31
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2013-10-31, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs

Bollnäs
Edsbyn
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Järvsö
Ljusdal
Ockelbo
Sandviken
Skutskär
Söderhamn
Valbo
Styrelsen
Schäferhundkubben
Hovawartklubben

Närvarande
3
0
1
0
1
2
0
2
2
0
1
1
(7)
0
0
13

Antal
röster
3
0
3
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
0
0
18

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson,
Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.
Ej närvarande: Lisa Sandström, Hans Kinn och Ulla Altskog.
§ 50
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna och förklarade distriktsmötet öppnat.
§ 51
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 ombud med 18 röster.
§ 52
Anmälan om övriga frågor
- BPH
- Distriktsmöten
§ 53
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 54
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Iréne Hellberg, Gävle BK, och Torbjörn Hallberg,
Ockelbo BK.
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§ 55
Tidigare protokoll
Ordförande läste upp distriktsmötesprotokollet från den 19 juni 2013.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 56
Ekonomi
Distriktets resultat per 31 oktober 2013 uppgår till 39.518,45 och för perioden -2.956,36.
Fakturor för medlems- och tävlingsavgifter kommer inom kort till klubbarna.
§ 57
Rapport från styrelsen
-

Ordföranden + 1 person från varje klubb kommer att kallas till konferens i april.
Klubbarna påminns om att lägga in den lokala medlemsavgiften för 2014 i medlem On-Line
senast 4 november.
SBKs valberedning vil ha förslag på namn till ny styrelse. Förslagen skickas till distriktet
senast 15 november som i sin tur sammanställer och skicka vidare senast 5 december.
Klubbarna påminns om att skicka sina motioner till distriktet senast den 15 november.
Årsmötet blir den 22 mars 2014.
Distriktsmöten 2014. Styrelsen återkommer med förslag.

§ 58
Rapporter
Agilitysektorn
- Jocke Tangfeldt, Bollnäs BK, med dvärgpudeln Amiga vann small-klassen vid
Norwegian Open 2013.
HUG-sektorn
- Grundmodulen börjar 2 november med 12 deltagare.
- Kontakten med klubbarna har förbättrats under året.
Hundars mentalitet
- Distriktet har fått 2 nya mentalbeskrivare, det är Therese Landberg, Gävle BK, och
Magnus Andersson, Sandvikens BK.
- Inbjudan utskickad till testledare och beskrivare till konferens den 6/11. Några av
punkterna som ska diskuteras är testledarrollen och klubbarnas behov inför 2014.
RUG-sektorn
- Årets sista utställning är genomförd i Gävle.
- 2016 års utställningsansökningar är inskickade. Det är Gävle den 16 juni och Ljusdal
den 18 september.
Tjänstehundssektorn
- 7 ekipage ska göra sitt certprov till helgen.
- Kontakt ska tas med de som kan tänkas delta vid DM för tjänstehundar, är det någon
som planerar att åka till Boden och delta vid FM? DM är planerat till april eller början
av maj. Ev kommer ett samarbete med dalarna att göras för att alla som vill delta kan
göra det istället för att vara funktionärer.
- Rekryteringsmedel kan äskas för utbildning och träning. Ansök direkt hos SBK.
- Klubbarnas tjänstehundsanvariga uppmanades att delta vid kvartalsmötena.
- Seminarium om frivilliga förstärkningsresurser i Gävleborgs län den 25 november i
Bollnäs.
- 4 ekipage har gjort delprov 1 för Räddningshundar.
2

Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2013-10-31
Tävlingssektorn
- Några enstaka tävlingar återstår i distriktet.
- Tävlingsledarutbildning för bruks och lydnad kommer att genomföras i vinter/vår.
Leif Jönsson håller i bruksdelen och Anita Larsson i lydnaden.
- Saknas info om tävlingsdatum för agility, rallylydnad, MH och MT. Klubbarna
uppmanas skicka in dessa datum till Göran Svensson
- Manuell betalning. Bollnäs BK undrar varför SBK nekar klubbarna att begära on-line
betalning när det fungerar så dåligt med manuell betalning.
- Kan distriktet ordna en utbildning för domare till rallylydnaden? Kanske under
vintern?
Övriga
- Inga övriga rapporter.
§ 59
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
- Har fått igång verksamheten, nästa års styrelse redan klar.
- Inomhusträning i tre olika lokaler hela vintern.
Edsbyn:
- Ingen representant.
Gävle:
- Har haft många kurser.
- Samarbetade med Skutskärs BK vid elitspåret, totalt 70 elitspår på 2 dagar.
- Klubben har en Fas 3 anställd på 50%. Hon hjälper till med olika uppgifter.
- 2 deltagare genomgår utbildning till rallylydnadsdomare.
Hofors:
- Mindre antal kursdeltagare i år.
- Anordnar kurser hela vintern om det finns instruktörer.
Hudiksvall:
- Tränar agility inomhus.
- Genomför flera utbildningar.
Järvsö:
- Funktionärsfest nästa helg som tack till alla som hjälpt till under året.
- Alla kurser och tävlingar klara.
Ljusdal:
- Alla kurser avslutade.
- Torsdagsträningarna fortsätter med ansvarig instruktör
- Annika Fredholm och Carina Byrén är intresserade av att gå tävlingsledarutbildning.
- Alla tävlingar genomförda enl plan. En appelltävling ställdes in p.g.a. 0 anmälda.
- Lotta Olsson har deltagit vid SM i Spår, placerade sig på 12:e plats.
- Marianne Dahlin deltog på SM Försvarsmaktshundar, placerade sig på 14:e plats.
Christer Dahlberg var provledare på patrullstigen och Siw Strandberg dömde
lydnaden.
- Marianne Dahlin har diskuterat med Dalarna om att hjälpas åt med DM
Försvarsmaktshundar nästa år i Marma. Dalarna hjälper Gävleborg en dag och
Gävleborg hjälper Dalarna nästa dag. Ingen helg bestämd ännu.
- 7 hundar deltar från Gävleborg vid certprovet i Marma till helgen. Christer Dahlberg
och Marianne Dahlin är kontrollanter.
- Inofficiell utställning och lydnadsklass I, II, III och Elit genomfört med totalt 67
hundar.
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- Officiell utställning ansökt för 2016.
- Planeringsdag bestämd för att planera 2014 och avsluta 2013.
- Draghundsträningsgrupp kommer att starta i vinter.
- Maggan Fredholm och Maria Andersson har anmält sitt intresse och vill delta vid
seminariet om frivilliga förstärkningsresurser i Gävleborgs län som genomförs i
Bollnäs. Kan vi skicka dessa eller finns det flera intresserade från distriktet?
Ockelbo:
- Allt har fungerat bra under året.
Sandviken:
- Alla tävlingar och prov genomförda.
- Någon kurs pågår fortfarande.
Skutskär:
- Ingen representant.
Söderhamn:
- Polis SM genomfört. Klubben gick med bra förtjänst.
- Positiv anda med många kurser och instruktörerna har ställt upp jättebra.
- Torsdagsträningarna fortsätter inomhus.
- Flera har anmält sig till Grundmodulutbildningen.
- Klubbens medlemsantal har ökat.
- Ungdomssektionen har kommit igång igen.
Valbo:
- 3-dagarstävlingen kommer att dras ner till 2 dagar nästa år.
- Rallylydnaden ökar.
- Torsdagar är det träning i bruks och lydnad.
- 1 MH-figurant (M2) utbildad.
- Vill minska antalet i styrelsen nästa år.
- Stugan är stängd men en träff kommer att anordnas 1ggr/månad.
§ 60
SKKs beslut ang Agilityns framtid
- Beslutat att SKK tar över huvudmannaskapet.
- Inget kommer att förändras för klubbarna. Klubbarna kan fortsätta att anordna
tävlingar.
- Den nya klubben heter Svenska Agilityklubben.
§ 61
Övriga frågor
- BPH-tester. Inga banor finns i vårt distrikt. Styrelsen får i uppdrag att titta på
möjligheter och hjälp. Hans Kinn har möjlighet att genomföra BPH.
- Distriktsmöten. Det är få deltagare vid mötena, varför? Vad har klubbarna för
förväntningar? Styrelsen fick i uppdrag att göra ett utskick med ett antal frågor om vad
klubbarna efterfrågar från distriktet.
§ 62
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir årsmötet den 22 mars 2014.
§ 63
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Iréne Hellberg

........................................................
Torbjörn Hallberg

Justeras

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

5

