
Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2014-05-08 

 1
 

Protokoll fört vid SBK 

Gävleborgs Distriktsmöte 

2015-05-06, kl.19.00, 

Brukshundklubben i Bollnäs. 

  När- Antal  

  varande röster 

Bollnäs  2 3 

Edsbyn  1 2 

Gävle  2 3 

Hofors  0 0 

Hudiksvall  1 2 

Järvsö  0 0 

Ljusdal  0 0 

Ockelbo  0 0 

Sandviken  1 2 

Skutskär  2 2 

Söderhamn  2 2 

Valbo  1 2 

Styrelsen  7                    0 

Schäferhundkubben 0 0 

  12+7            18 

 

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran 

Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. 

 

Ej närvarande: Leif Jönsson, Lars Carlborg, Ulla Altskog 

 

 

  § 21 

Mötets öppnande 

Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade 

distriktsmötet öppnat. 

 

  § 22 

Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 12 ombud med 18 röster. 

 

  § 23 

Anmälan om övriga frågor 

- Hundungdom 

- Distansutbildning 

 

  § 24 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 

   

  § 25 

Val av justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hélène Lewinter, Valbo BK, och Eje Almqvist, 

Skutskärs BK.  
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  § 26 

Tidigare protokoll  

Ordföranden läste upp årsmötesprotokollet från den 15/3.  

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.  

 

  § 27 

Ekonomi 

Ekonomin per 2015-05-01, minus 104,91 kr för perioden.  

Tävlingsavgifterna kommer att faktureras i början av juni. 

 

  § 28 

Rapport från styrelsen 

- Inget att rapportera. 

 

  § 29 

Rapporter 

 

Tävling 

- 2 domarkonferenser genomförda en i lydnad och en i bruks. 

- 3 blivande lydnadsdomare har klarat teoriprovet, 2 ska göra om provet i september. 

- 1 tävlingsledare i lydnad är klar med teoriprovet. 

- Tävlingssekreterarutbildning kommer att startas upp när Gunilla Sjölund från Timrå har  

  gjort sin web-utbildning. 

- Önskemål om 2016 års tävlingar ska vara inskickade till distriktet senast 1/6. 3 klubbar har 

  skickat in hittills. 

- Tjänstgöringsrapporterna vill distriktet ha inskickat via mail. 

 

Agility 

- Vill ha namn på personer som vill driva ett D-agility. 

  

RUG  

- Gävle och Ljusdal ska anordna utställningar under året. 

- Önskemål om 2017 års utställningar skickas in senare i år. 

  

HUG  

- Ulla Altskog jobbar på att få fram en allmänlydnadsinstruktör. 

  

Tjänstehund 

- DM arrangör för 2015 saknas. DM är kvalificerande till FM. Representanter från   

  Söderhamns BK ska kolla och återkommer. 

- I april genomfördes ett inträdesprov för Räddningshundar i Hudiksvall, 2 ekipage blev  

  godkända. 

- 2 räddningshundskurser kommer att genomföras fram till delprov 1. Maria Bergh kommer 

  att hjälpa Gerd Melin med kurserna.  

- I höst, i samband med delprov 1, kommer ett nytt inträdesprov att genomföras för 3-4 

  ekipage som är för unga för att delta i vår. 

- Birgitta Hagelin berättade att alla räddningshundar som inte jobbar internationellt återförs  

  till kommunen 
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.  

 

Hundars mentalitet 

- Distriktet har fått en ny valpbeskrivare, det är Laila Lindgren som nu är klar med sin 

utbildning. Kostnaden för att boka en valpbeskrivare är arvode på 495,- kr + rese-ersättning. 

Valparna som testas ska vara mellan 7-9 veckor. 

- Namnen på distriktets valpbeskrivare skall läggas ut på hemsidan.  

- Provverksamheten på MH/MT pågår. 

- Utbildning efterfrågas, ev blir det 1 i Hälsingland och 1 i Gästrikland. 

 

Övriga 

- Inga övriga rapporter. 

  

  § 30 

Rapport från resp klubb 

Bollnäs:   

Dåligt deltagande vid klubbens möten, i förrgår var det sektor och medlemsmöte och ingen 

kom. Svårt att få med folk på mötena. 

Kurser, MH, lydnad osv på gång. 

Alla funktionärer är klara till årets tävlingar. 

Klubben har startat upp en draghundssektor. 

Nästan alla instruktörer till klubbens kurser är inhyrda. 

Edsbyn:  
Kurserna är igång. 

Det är 2 privata aktörer på marknaden. 

Patrull-DM genomfört och en lydnadstävling. 

1 maj skulle Hälsingeklövern genomförts men det var för få deltagare så den fick ställas in. 

Nosework-kurser och utbildningar på gång. 

Gävle:   
Kurserna igång. 

2 MT i slutet av maj. 

Kvälls-MH 7-9/7, 3-4 hundar/kväll. 

1 tävlingsledare i lydnad klar med sin teori. 

Mentalfiguranter ska utbildas. 

Klubbens stora tävlingshelg i maj. 

Hofors:   
Ingen närvarande. 

Hudiksvall:   
Hade problem med tillsättandet av ny styrelse men nu är det klart. 

Akl sph 17/5 inställt pga för få deltagare. 

Distriktet har nu 2 utbildade räddningshundar: Mikaela Ivarsson med sin schäfer Murbergets 

Helena ”Herja” och Maria Berg med sin kelpie Cefeus Watt II.  

Kurser och tävlingar pågår. 

Järvsö:   
Ingen närvarande. 

Ljusdal:    
Ingen närvarande. 

Ockelbo:   
Ingen närvarande. 

Sandviken:   
Onsdagsträningarna har startat. 

Valpkurs pågår. 

Rallytävling på gång, 60 anmälda. 
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MH den 19 och 21/5. 

2 personer är intresserade av figurantutbildning. 

Skutskär:   
BPH 2-3 maj. 

Kurserna har startat. 

Pingsttävlingarna planeras. 

MH på gång. 

IPO i helgen. 

Klubbens medlemsantal har ökat. 

Söderhamn: 

Hittills i år har klubben genomfört 13 kurser, detta har varit möjligt för att klubben har hyrt en 

lokal och kunde starta redan i januari. 

Stor efterfrågan på kurser, behöver utbilda fler instruktörer. 

Planerar en allmänlydnadsutbildning med Åsa Klint. 

Diskuterar att ta hjälp av en avtalsinstruktör. 

10 personer gått grundmodulen i vinter. Väntar på examinationsdatum för 3 personer. 

Håkan Obbarius går domarutbildning. 

Söker rallylydnadsinstruktörsutbildning för 2016, 2 personer är intresserade. 

Figurantutbildning senare i höst. Vi undersöker om vi ev kan bygga en MH-bana i 

Söderhamn.  

Valbo:     
Inomhusträning 2 ggr/månad under vintern. 50,-/gång. 

Öppet Hus/gemensam träning på torsdagar. 

Valbobragden 2-3 maj. 

Inofficiell lydnadstävling i juni. 

Emma Willblad ska ha en kurs i freestyle och lydnad i juni. 

Klubben har inga instruktörer, avtalsinstruktör Ulrika Norell anlitad. 

Bjuda in någon från distriktet till medlemsmöte. 

  § 31 

Kongress och kongresshandlingar 

Bengt-Olof Brandt deltar som Gävleborgsdistriktets representant vid kongressen.  

 

Verksamhetsberättelsen 2014: OK. 

 

Kongresshandlingarna: 

 

Valberedningens förslag: Lars Carlborg kommer att föreslås som ny skattmästare och Ingrid 

Bahlenberg som suppleant i FS. OK. 

 

Förbundsstyrelsens förslag: 

1. Förbundsavgifter 2016-2018: Mötet säger JA till höjd medlemsavgift 2016 men NEJ till 

höjd medlemsavgift 2017 och 2018. 

2. Införande av meriteringsregler för barmarksdrag: JA 

3. Revidering av regler för bruksprov: JA 

4. Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil: JA 

5. Införande av internationella regler för lydnadsprov: JA 

6. Revidering av regler för rallylydnad: JA 

7. Revidering av bestämmelser och anvisningar för mentalbeskrivning hund (MH): Ja 

8. Kongress vartannat år: NEJ 
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Motion nr 1, Apportvikter: Tillstyrker. 

Motion nr 2, Större öppenhet gällande den ekonomiska redovisningen: Avslås. 

Motion nr 3, Korrigering av munkorgsarbetets kofficienter: Avslås.  

Motion nr 4, Examination av domare inom bruksgrenarna: Avslås. 

Motion nr 5, Förbättrad synlighet i sociala samt digitala medier: Redan besvarad enl FS. 

Motion nr 6, Ang medlemskap: Redan besvarad enl FS. 
 

§ 32 

Övriga frågor 

- Hundungdomsmedlemsavgifter: Medlemmen avgör själv vilka klubbar dom vill vara 

medlem i. Finns att läsa på SKKs hemsida. 

- Distansutbildningar: Diskussioner pågår. 

 

§ 33 

Nästa distriktsmöte 

Nästa distriktsmöte blir den 20/8, kl 19.00, i Bollnäs.  

24/10 planeras ett heldagsmöte på Söderhamns BK, kl 10.00. 

 

                                          § 34 

Avslutning 

Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………… 

Anette Johansson 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

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

Hélène Lewinter, Valbo BK Eje Almqvist, Skutskärs BK 

 

 

Justeras     

 

 

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

Hans Kinn, mötesordförande  


