Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2014-08-20
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2015-08-20, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
3
0
0
1
0
2
0
2
0
0
1
0
7
9+7

Antal
röster
3
0
0
2
0
2
0
2
0
0
2
0
0
11

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

§ 35
Mötets öppnande
Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade
distriktsmötet öppnat.
§ 36
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 9 ombud med 11 röster.
§ 37
Anmälan om övriga frågor
- Få deltagare vid distriktsmötena.
§ 38
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 39
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Thomas Wängdahl, Bollnäs BK, och Anna Berg,
Söderhamns BK.
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§ 40
Tidigare protokoll
Ordföranden läste upp distriktsprotokollet från den 6/5.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 41
Ekonomi
Ekonomin per 2015-08-20, minus 12.330,41 kr för perioden. Utg balans 36.436,58 kronor.
§ 42
Rapport från styrelsen
- Inget att rapportera.
§ 43
Rapporter
Tävling
- 2 domarprov på gång, en för lydnad och en för bruks.
- 2016 års tävlingar är inlagda och godkända, nu kan klubbarna öppna sina tävlingar för
anmälningar.
Agility
- Efterlyser synpunkter på agilityregler omgång 2. Distriktets förslag ska vara inne senast
31/8.
RUG
- Planering pågår för utbildning av figuranter för både MH och MT under hösten. Steg 1 plus
några uppgraderingar.
HUG
- Central HUG-konferens 24-25/10, både rasklubbar och distrikten bjuds in.
Tjänstehund
- Övningsvapen inköpt med medel från central kassa.
- Ekonomisk täckning för resor och aktiviteter vid rekryteringsaktiviteter.
- Ola Eriksson i Uppsala är ny försvarsmaktsombud för vårt distrikt.
- Maria Andersson har övertagit ansvaret efter Malin Bäcklund för Gävleborgsdistriktet.
- 3 domare från vårt distrikt kommer att döma vid FFM, det är Bo Ek, Christer Dahlberg och
Marianne Dahlin. Två ekipgae från distriktet kommer att delta.
Hundars mentalitet
- Verksamheten fortskrider på det klubbar som har banor.
- Utbildning av figuranter planeras.
Övriga
- Lars Carlborg valdes till Skattmästare i FS.
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§ 44
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
- Tävlingarna har fungerat bra.
- Intresset för kurser är stort.
- MH planeras.
- Kurs med Erik Wiklund i brukslydnad genomförd.
- Scandic i Bollnäs skänkte stolar till klubben.
- Klubben har ökat med 20 medlemmar.
- Sommarfest genomförd med 15-tal medlemmar.
Edsbyn:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Gävle:
- Kursverksamheten pågår.
- 4 MH och 1 MT har genomförts.
- Stortävling Kristi Himmelsfärdshelgen, Lydnad I-E, Ekl Sph, Lkl-Ekl Sök, Lkl-Ekl Rapport.
- 2 rallylydnadstävlingar, på den sista var det 120 startande.
- Klubben arrangerade en inofficiell och en officiell utställning (113 brukshundar deltog),
domarna kom från Cypern och Irland.
- Kommande verksamhet: lkl och hkl spårtävling. MT med 8 hundar. Rallylydnadstävling.
- Klubben har en deltagare med på kommande SM i spår och det är Lena Pettersson med
Kryddan.
- Anna Hilding med Grym deltog i SM i Lydnad och placerade sig på silverplats.
Hofors:
- Många kurser på gång, instruktörerna har haft infomöte och om Doggie Pilates med Ann
Essner. Agilityinstr ska få gå en föreläsning i belöningsutveckling.
- Många tävlingar har genomförts med många deltagare. Klubben ska även stå som arrangör
av rasmästerskapen för Hovawart i lydnad och spår.
- Planerar helgläger i sommar.
- Fixardag har genomförts med städning både ute och inne.
- Några agilityhinder har inköpts.
- Hofors BK uppvaktade Skutskärs BK med ett plommonträd när klubben fyllde 60 år.
- Klubben har ökat med 3 medlemmar.
Hudiksvall:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Järvsö:
- MH, rallylydnad med 120 deltagare och flera övriga tävlingar genomförda.
- Kurser genomförda.
- Målar klubbstugan och har köpt nya möbler i klubbstugan.
Ljusdal:
- Ljusdal har under våren och sommaren haft valp, grund, fortsättningskurs och
rallylydnadskurs som planerat.
- Alla sökta tävlingar har genomförts + ett oplanerat DM Försvarsmaktshund för tre distrikt (
Gävleborg, Mellannorrland och Dalarna.)
DM Försvarsmaktshund resulterade i att Siw Strandberg blev distriktsmästare för Gävleborg.
- Vid DM Elitspår vann Lillemor Arthursson, Hudiksvalls BK, blev distriktsmästare.
- KM har hållits i Lydnad, Bruks, Patrull och Rallylydnad, kvar är KM utställning som görs i
samband med utställningen.
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- Helgkurs för vidareutveckling av instruktörernas arbete med sina egna hundar har hållits i
juli, instruktör; Erik Wiklund. Denna utbildning bekostas av klubben som tack för insatserna
som instruktörerna gör.
- Hösten har startat i Ljusdal med instruktörsmöte och vi har instruktörer på höstens kurser,
samma utbud som under våren men med ett tillägg på tävlingskurs.
Funderingar finns på att ha en skyddsinformation/kurs sen höst, men inget spikat ännu.
- Klubben har två deltagare med på SM i år, Carina Byrén i Spår och Siw Strandberg på
Försvarsmaktsmästerskapen.
- Nästa stora arrangemang är utställningen den 20/9, officiell domare är Gunilla Skallman,
inofficiell domare Rose-Marie Åström.
- Önskemål från Ljusdal: Rallyskrivare utbildning, Rallylydnads instruktörsutbildning
och/eller Rally domarutbildning.
Ockelbo:
- 3 MH, lydnadstävlingar genomförda.
- Flera kurser pågår.
- Patrullhundstävling, lydnadstävlingar och rallylydnad i höst.
- Klubben har fått 2 DM-mästare i år, Anette Johansson vann både DM i Sök med Qarat och
Patrullhund med Pixi.
Sandviken:
- Ingen deltagare och ingen rapport men vi vet att 3 kvälls MH genomförts.
Skutskär:
- Ingen deltager och ingen rapport men vi vet att klubben ha firat 60-årsjubileum.
Söderhamn:
- Kurser och tävlingar genomförda. DM i lydnad i oktober.
- Stort intresse för kurserna.
_ Kubben har ökat med 21 medlemmar.
Valbo:
- Ingen deltagare och ingen rapport.
Distriktet har ökat med 96 medlemmar mot planerade 107 nya medlemmar.
§ 45
Övriga frågor
- Mycket dåligt deltagande vid våra distriktsmöten, vad kan vi göra? Denna fråga tas upp på
nästa styrelsemöte.
§ 46
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir ett kombinerat distriktsmöte och konferens den 24/10 på Söderhamns
BK, kl 10.00.
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§ 47
Avslutning
Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Thomas Wängdahl, Bollnäs BK

........................................................
Anna Berg, Söderhamns BK

Justeras

........................................................
Hans Kinn, mötesordförande
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