Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2014-10-30
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2014-10-30, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
2 (3 §56)
2
2
2
0
2
0
1
0
0
0
0
8
0
12+8

Antal
röster
2
2
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
12

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

§ 48
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs där vi idag
även ska fira Distriktets 60-årsdag med smörgåstårta och efterföljande tårta. Därefter förklarade
ordföranden distriktsmötet öppnat.
§ 49
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 ombud med 12 röster.
§ 50
Anmälan om övriga frågor
- Inga övriga frågor anmälda
§ 51
Fastställande av dagordning
Tillägg av §57B: Motioner. Därefter godkändes den föreslagna dagordningen.
§ 52
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna och Lennart Roos, båda från Edsbyns BK.

1

Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2014-10-30

§ 53
Tidigare protokoll
Föregående distriktsmötesprotokoll från den 21/8 lästes upp.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 54
Ekonomi
Ekonomin per 2014-10-30, för perioden -10.364,61 kr, ackumulerat 32.265,09 kr.
Medlemsavgifter för ca 24.000,- kr kommer att faktureras i början av november.

§ 55
Rapport från styrelsen
- Distriktets HUG hade representanter med på SBKs Lärarevent.
- Dialogmöte, distriktet har en representant med på FS dialogmöte. Om någong klubb vill
lyfta någon fråga till FS kan klubben kontakta Leif Jönsson som vidarebefordrar frågan.
§ 56
Rapporter
Agilitysektorn
* DM genomfördes i Bollnäs, många deltagare.
* Jocke Tangfelt och Amiga deltog i Agility-VM i Luxenburg i september och var ett av
3 ekipage som representerade Sverige både individuellt och i lag. Jocke och Amiga fick
silver individuellt och brons i lag.
* Regelrevidering i agility pågår.
HUG-sektorn
* Ingen närvarande.
Hundars mentalitet
* 4 nya testledare klara och flera uppdaterades samt flera figgar. Även MT.
* Konferens för mentalbeskrivare genomfördes i Södertälje.
RUG-sektorn
* Utställning i Ljusdal genomfört.
* Utställning 2017, 3 ansökningar har inkommit (Hudiksvall, Ljusdal och Hudik).
* B-O Brandt och Laila Lindgren representerar distriktet vid RUG-konferens på Arlanda.
Tjänstehundssektorn
* Certprov på Marma i november.
* Saknar tjänstehundar i förbanden. Inbjudan om utbildning kommer att skickas ut.
Preliminärt ska 6-8 genomgå utbildning som börjar med lämplighetstest i vår.
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Tävlingssektorn
* Det är efterfrågan på utbildningar för tävlingsledare och tävlingssekreterare i bruks.
* 5 tävlingssekreterare godkända: Natalie Swan från Gävle, Lena Persson från Bollnäs,
Karin Sjödin från Ockelbo, Susanne Gunnarsson och Helena Frid från Edsbyn.
4 deltagare ska göra ett omprov i november.
* Teoretiskt tävlingsledarprov genomfört, 4 deltagare.
* Brev skickat till samtliga distrikt ang lydnadslydnaden. De som hittills har svarat har sagt nej
till att införa FCIs regler.
* Sammanställningen har kommit inför regelrevideringskonferensen.
* En tävlande har anmälts för olämpligt uppträdande vid en tävling.
* DM-mästare i rapport 2014 blev Sara Wärnå.
* Intresse finns för utbildning av lydnadsdomare.
* Vid regelkonferensen i lydnad deltar Göran Svensson och Anita Larsson,
för bruks deltar Leif Jönsson och Mats Axenvik.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter
§ 57
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
* En lydnadstävling inomhus återstår i år.
* Planerar en HLR (hjärt/lungräddning) utbildning under nov-dec, bra att kunna.
* DM i agility fungerade väldigt bra.
* Höstens kurser avslutade men redan nu har vi börjat ta emot anmälningar till vårens kurser.
Fortfarande svårt med instruktörer så för tillfället hyr vi in en sådan.
* Inomhusträning under vintern i en hundhall samt ridhus.
* Julfest planeras, vi brukar ha en jul- och en sommarfest varje år.
* Klubben söker folk till styrelsen, saknar kassör och sekreterare.
* Flera sektoransvariga inför 2015 redan klara.
Edsbyn:
* Kurser och tävlingar avslutade.
* KM genomfört med 3 deltagare.
* Sektorsträff om en vecka inför nästa år.
* Medlemsmöte.
Gävle:
* Onsdagsträningarna avslutade.
* 3 MH, 2 MT och 1 exteriörbeskrivning genomförda.
* Inofficiell utställning med 80 deltagare i oktober.
* Officiell agilitytävling genomfördes i september.
* Dubblerat elitspår tillsammans med Skutskär med 40 ekipage, genomfört.
* Planeringskonferens på gång.
* Lydnadsmöte med Anna Hilding planerad.
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Hofors:
* Verksamheten pågår, vi har avslutat 4 hundägareutbildningar, 3 pågår fortfarande och
1 kommer starta snart. Kortkurser (3 tillfällen) är populära och efterfrågade, dessa kostar
100,- kr/tillfälle.
* Tisdagsträningar pågår tom vecka 49.
* Cirkel i medlemsmodellen drar igång den 4 november på medlemsmötet,
kör träff ett som ett tema.
* Hösten avslutas med medlemsmöte den 9 december med risgrynsgröt, skinkmacka
och paketutdelning.
* Belysning på planen gör träning möjlig så länge det är bart.
Hudiksvall:
Ingen närvarande, ingen rapport skickad till distriktet.
Järvsö:
* Samtliga tävlingar, MH och kurser avslutade för året.
* Endast sporadiska träningar
Ljusdal:
Ingen närvarande, följande rapport skickad till distriktsmötet.
* Alla kurser är avslutade.
* Alla tävlingar är genomförda enligt plan.
* Utställningen gick kanonbra och ansökan om 2017 års utställning är gjord.
* Vi har två personer som vill vidarutbilda sej till Rallylydnadsinstruktörer, men har inte fått
någon återkoppling om det kommer att starta någon kurs i vinter.
* Vi körde KM i rallylydnad med 13 deltagare, jättekul med så stort intresse för en relativt
ny tävlingsform.
* Torsdagsträningar fortsätter under vintern med ansvariga instruktörer på plats.
* Bevakningsträning kommer att ske första söndagen i varje månad.
* Planeringsdag med verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering kommer att göras i
december, så att allt är klart inför årsmötet.
Ockelbo:
* Årets tävlingar och MH avklarade.
* De flesta kurser är avslutade.
* Tematräffarna fortsätter, kostar 50,- kr/gång.
* Länsmuseet hade vandring i Fornminnesområdet, kaffe serverades i klubbstugan.
* Planerar klickerkurser i vinter.
Sandviken:
Ingen närvarande, ingen rapport skickad till distriktet.
Skutskär:
Ingen närvarande, ingen rapport skickad till distriktet.
Söderhamn:
Ingen närvarande, ingen rapport skickad till distriktet.
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Valbo:
Ingen närvarande, följande rapport skickad till distriktsmötet:
Detta har hänt under september o oktober 2014:
* valpkurs pågår
* tisdagsträning kl. 09.00-11.30 tom vecka 44
* styrelsemöte 6 september
* medlemsmöte 9 oktober
* städdag 12 oktober
* uthyrt för privat träning 18-19 oktober
* sista organiserade träningen från vecka 45 övergår vi till spontanträning som annonseras på
FB som alla medlemmar ansvarar för
* månadsbrev den sista varje månad
* valberedningen arbetar inför årsmötet 12 februari 2015
Fråga till distriktets samtliga klubbar:
* anordna tävlingsträningar igen?
§ 57B
Motioner
- Motionerna ska vara distriktet tillhanda senast 15 november.
§ 58
Övriga frågor
- Stort tack framfördes till Bollnäs för att dom ordnat med kaffe, smörgåstårta och tårta dagen
till ära.
- Inga övriga frågor.
§ 59
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir årsmötet, datum bestäms på nästa styrelsemöte.
Sandvikens BK står på tur som värd detta år.
§ 60
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Anna Roos, Edsbyns BK

........................................................
Lennart Roos, Edsbyns BK

Justeras

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