Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2014-08-21
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2014-08-21, kl.19.00,
Brukshundklubben i
Söderhamn.

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

Närvarande
2
1
2
0
1
0
1
1
0
1
0
2
6
0
11+6

Antal
röster
2
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
16

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Leif Jönsson, Anette Johansson, Bengt-Olof
Brandt, Hans Kinn, Laila Lindgren, Göran Svensson och Håkan Obbarius.
Ej närvarande: Lisa-Marie Karlsson och Ulla Altskog

§ 35
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och
förklarade distriktsmötet öppnat.
§ 36
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 11 ombud med 16 röster.
§ 37
Anmälan om övriga frågor
- Inga övriga frågor anmälda
§ 38
Fastställande av dagordning
- Med tillägg av punkten Kongressrapport godkändes dagordningen.
§ 39
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Eje Almqvist, Skutskärs BK och Maud Hansson,
Ockelbo BK.
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§ 40
Tidigare protokoll
Föregående distriktsmötesprotokoll från den 8/5 lästes upp.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 41
Ekonomi
Ekonomin per 2014-08-20, för perioden -11.039,86 kr, ackumulerat 31.589,84 kr.
Medlemsavgifter för ca 24.000,- kr kommer att faktureras i början av november.

§ 42
Rapport från styrelsen
- Distriktet firar 60 år i år, detta firas med smörgåstårta till samtliga deltagare vid nästa
distriktsmöte.
- Distriktet har tackat nej till förfrågan om att anordna Lydnads- och Rallylydnads SM
2016 pga väldigt litet intresse från klubbarna.
- Leif Jönsson rapporterade från FSs senaste telefongruppsmöte.
§ 43
Rapporter
Agilitysektorn
- DM i agility? Ingen klubb har anmält sitt intresse av att arrangera detta i år. Kontakta Tina
om intresse finns.
HUG-sektorn
- HUG hade anlitat en extern lärare till grundmodulen men det är bara 5 anmälda med start på lördag.
Antalet deltagare räcker inte för att betala läraren.

- Planeringen för utbildningen av Rallylydnadsinstruktörer med start i höst fortsätter.
Hundars mentalitet
- Bengt-Olof Brandt ska utbilda testledare för MH och MT4, det finns även möjlighet att anmäla
till figurantutbildning eller uppdatera sin utbildning.
- Nästan alla auktoriserade funktionärer har nu kommit in på SBK Tävling.
RUG-sektorn
- Utställning 28 september i Ljusdal.
- Inga utställningsansökningar för 2017 har kommit. Ansökan måste göras senast mitten av
oktober.
Tjänstehundssektorn
- Slutprov för två ekipage i slutet av november.
- 2 ekipage från Gävleborgsdistriktet, Mats Andersson Söderhamns BK och Charlotta Olsson
Edsbyns BK, deltar i årets Försvarsmaktsmästerskap i Boden.
- Räddningshundarna tänker ha prova-på-dagar i höst, en i Hudiksvall och en i Gävle. Planerar att
starta en utbildning med inträdesprov i april med 5-6 förträffar före inträdesprovet.
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Tävlingssektorn
- Allt utskickat till klubbarna ang regelrevideringen, kommentarer och önskemål ska vara inskickat till
TÄG senast 15/9.
Tävlingarna skulle ha varit inrapporterade igår. Två klubbar, Sandviken och Ljusdal, har inte lagt ut
sina tävlingar ännu.
- Lydnad: Ev synpunkter ang frågan om vi ska behålla våra svenska regler eller byta till
internationella regler. Klubbarna uppmanas att ”tycka till” i denna fråga.
- Rallylydnad: Lisa Sandström är sammankallande i rallylydnadsgruppen.
Planerar för utbildning till tävlingssekreterare och skrivare till hösten Har påbörjat
en uppdatering av funktionärsregistret i rally, beräknas vara klart till senast mitten av sept.
Lisa Sandström examinerad rallylydnadsdomare.
Ingen av lokalklubbarna förutom Hudiksvall har lämnat in något förslag på regeländringar. Ett
förslag skrivs ihop från rallygruppen och kommer att skickas ut till de rallyansvariga under nästa
vecka.
Extrainsatt nybörjarcup i rallylydnad på kvällstid i Hudiksvall. 9, 17, 24 september.

Övriga rapporter
Kongressen:
Positiv anda på kongressen.
SBKs ekonomi i balans.
Utveckling 2004-2013: SBK-raserna har minskat med 41%.
Bruksproven har minskat med 27% och lydnaden med 18% medan agility har ökat med 79%.
Medlemsantalet i SKK har minskat med 6% och SBK har minskat med 8%.
Verksamhetsklubbar: Sådana är på gång för agility, Freestyle, Kroppsvallarna och K9
Nosework. Dessa tar över allt som gäller regler, utbildning, tävlingar osv för sina resp
klubbar.
Huvudmannaskap: SBKs huvudmannaskap för lydnad och rallylydnad gäller till 2018, vad som
händer sedan vet vi inte.
BPH: BPH-banor förväntas finnas på 20-25 provplatser, några mobila.
Regelrevideringen: Viktigt att reglerna är låsta men de administrativa anvisningarna bör kunna
ändras oftare.
Försvarets schäferavel: SKK vill inte godkänna att försvaret inte vill MH-testa sina avelshundar,
därför har nu SKK bestämt att inte registrera dessa valpar.
Lagstiftning: En ny djurskyddslag är på gång men den verkar bli framskjuten pga valet.
Det är numera förbjudet att ta bort sporrar på valpar/hundar.
IPO: IPO VM 2014 kommer att genomföras i Malmö.
Ekonomi: Större överskott än väntat. De föreslagna målen godkändes. Förslaget på höjd
medlemsavgift godkändes preliminärt. 2016 +10 kr och 2017 +20 kr.
§ 44
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
Några lydnads- och agilitytävlingar kvar i år. Bara en instruktör inför höstens kurser.
15 SM ekipage i agility deltar i år. 9 ekipage redan klara inför nästa år.
Joakim Tangfeldt med Amiga har varit väldigt framgångsrik i agility klass small i år.
På SM placerade sig ekipaget på silverplats i lag. På NM i Danmark placerade dom sig på 4:e
plats individuellt och tog guld i lag. På European Open i Ungern vann ekipaget den
individuella klassen. Dom har även kvalificerat sig till VM i Luxenburg i september och är ett
av 3 ekipage som ska representera Sverige både individuellt och i lag.
Edsbyn:
Kurserna går bra, 8 kurser på gång i höst. Har minskat antalet tävlingar rejält för att
funktionärerna ska få återhämta sig efter stugbygget. Nästa år blir det några fler tävlingar.
Klubben har 3ekipage med på SM i lydnad, bruks och FM.
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Gävle:
3 dagars LP-tävling, 66 starter i lydnad. 3 MH, 1 inofficiell rallylydnadstävling. Spårtävling
till helgen.
Hofors:
Kurserna rullar på. 3 tävlingar i september.
Hudiksvall:
Ett antal agility-, rallylydnads- och lydnadstävlingar framöver.
3 deltagare i SM Agility.
Lisa Sandström är nu utbildad Rallylydnadsdomare.
Järvsö:
Ingen närvarande.
Ljusdal:
Kurser och träningskvällar pågår. Alla tävlingar genomförda enligt plan. Carina Byrén är nu
utbildad tävlingsledare i bruks.
Gemensamt DM med Dalarna genomfördes i Föne. Cert prov i höst för ett ekipage från
klubben.
Officiell- och inofficiell utställning samt lydnadstävling skall genomföras i september.
Officiell utställning sökt 2016.
Planeringsdag i november för att planera 2015 och avsluta 2014 års verksamhet.
Ockelbo:
7 hund pågår. Info om Patrullhund i september. Temakvällar i bruks spår och rapport.
Jättepopulär och rolig fotokurs genomförd.
12 deltagare i hkl spår, alla klarade spåret. 2 lydnads + söktävling återstår.
Sandviken:
Ingen närvarande.
Skutskär:
BPH-bana och funktionärer finns nu på klubben.
Skutskärscupen, 3 dagar, genomförd. Lydnad och appell nästa helg.
Hundens dag + inofficiell utställning genomförd.
Kurser pågår.
Ev. Rottweiler SM 2015.
Söderhamn:
Lydnadstävlingar genomförda och flera kommer.
Tisdagsträningar mellan 10-12 då varje deltagare själv får bestämma vad som ska tränas.
Agilityträning pågår.
Dåligt med kursledare men 2 kurser pågår:
Klubben använder iZettle kassaregister, detta är ett uppskattat betalningssätt.
Renovering av klubbstugan pågår.
Valbo:
Samtliga lydnadstävlingar, förutom en, genomförda.
Tisdagsträningar, kurser i agility och valp, öppet hus och medlemskvällar pågår.
Agilityparken är nu komplett.
Klubbstugan renoverad.
Klubben använder nu iZettle (betala m kort).
§ 45
Övriga frågor
- Vid ändringar i styrelse och grupper, glöm inte att meddela distriktets sekreterare.
§ 46
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir den 30/10, kl 19.00, i Bollnäs.
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§ 47
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson

Justeras

Justeras

........................................................
Eje Almqvist, Skutskärs BK

........................................................
Maud Hansson, Ockelbo BK

Justeras

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