Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2015-10-24
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2015-10-24, kl.10.00,
Brukshundklubben i
Söderhamn.

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

Närvarande
1
0
0
2
0
2
2
2
0
1
1
0
5
11+5

Antal
röster
3
0
0
2
0
2
2
2
0
2
2
0
0
15

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

§ 48
Mötets öppnande
Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och
förklarade distriktsmötet öppnat.
§ 49
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 11 ombud med 15 röster.
§ 50
Anmälan om övriga frågor
- Inga övriga frågor anmäldes.
§ 51
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 52
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mona Hedlund, Hofors BK, och Bertil Larsson,
Järvsö BK.
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§ 53
Tidigare protokoll
Ordföranden läste upp distriktsprotokollet från den 20/8.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 54
Ekonomi
Ekonomin per 2015-10-24, 5.268,19 kr för perioden. Utgående balans 54.035,18 kronor.
§ 55
Rapportera av noteringarna från konferensen 2014-03-16
Genomgång av noteringarna från förra konferensen och svar från styrelsen på aktiviteter.
§ 56
Rapporter
Styrelsen
Lars visade graf på klubbarnas aktiviteter som kan utläsas från klubbarnas
verksamhetsberättelser, uppdatering skall göras när 2015 års verksamhetsberättelser är
inskickade till distriktet. Kan visas på årsmötet.
Tävling
Genomfört praktiskt domarprov bruks 2015-10-17.
Förändr i tävlingsprogrammet 2016 på grund av RM för Hovavart i Hofors 2015-06-17--19.
Praktiskt domarprov skall genomföras för lydnadsdomare klass 2, 2015-10-25 i Gävle
Agility
Ingen villig ta på sig DM detta år.
RUG
Ljusdal och Gävle har ansökt om utställningar för 2018.
HUG
Grundmodul startar i vinter.
Tjänstehund
Stora framgångar för distriktets deltagare vid FM Mats Andersson segrade och Siw
Strandberg plats 8.
Den planerade utbildningen av räddningshundar har tyvärr fått ställas in på grund av för få
deltagare. Eventuell kursstart 2016.
Hundars mentalitet
Inbjudan till mentalfigurantutbildning på väg ut till klubbarna, skall påbörjas 151121-22 med
återkoppling senast i april 2016.
Övriga
Inga övriga rapporter.
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§ 57
Frågor från klubbarna:
- När och hur skall tävlingsledarna få sin utbildning gällande de nya lydnadsreglerna från
2017?
- Regional utbildning/fortbildning i bruks specialgrenar?
- Föreläsningar om mentalkunskap vintertid för klubbarna?
- Distriktsmöten per telefon?, ej möten maj – augusti.
- Uppgradering av ”gamla” instruktörer, avrostning?
- Policy gällande hundhållning bör förtydligas.
- Etisk policy gällande vem får döma vem bör förtydligas.
- Är Nose Work en officiell tävlingsform och hur skall klubbarna förhålla sig till denna?
- Central medlemshantering är önskvärd likaså kursbetalningar?
- Centralt kopplad hemsida länkad till SBK?
- Flera instruktörs och funktionärsutbildningar med lång framförhållning utannonseras från
distriktet med möjlighet för klubbarna att planera bättre.
- Utrustning att låna från distriktet, gemensam satsning på dyra hjälpmedel?
- Distriktets satsning på agility?
- Ungdomssatsningar? Läger mm.
§ 58
Idéer på bra medlemsaktiviteter:
Vi har blivit ombedda att svara på frågan
- Hur skall vi möta framtidens utmaningar i form av?
- Ökade kostnader centralt.
- Medlemsutvecklingen.
- Brukstävlandet minskar, mindre än 10 % av medlemmarna tävlar.
- Brist på utbildade instruktörer och tävlingsfunktionärer.
- Ökad genomsnittsålder på medlemmarna.
- Olika krav på medlemskap vid deltagande i aktiviteter.
- Konkurrenssituationen med SKK som undergräver vår verksamhet.
Vi behöver bredda vår verksamhet för att locka flera medlemmar till våra klubbar
- Motion med hund.
- Punktorientering med hund.
- Fotografera din hund.
- Organiserade vandringar med hund till nya platser.
- Cykelutflykter med hund.
Vi måste skapa verksamheter som attraherar ungdomar
- Lägerverksamhet med hund.
- Hund och häst.

Vi behöver hitta nya vägar att utbilda funktionärer
- Interaktiva utbildningar i korta pass.
- Träna med mentorer.
- Dela upp vissa utbildningar i flera steg.
- Vi måste se värdet i en social samvaro i klubben som inte alltid är kopplad till hundträning och
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tävlingsverksamhet.
- Kanske vi skall utse ”trivselvärdar”
- Koppla gärna ihop hund och friskvård.
En del av ovanstående kan utvecklas i samarbete med Studiefrämjandet.

§ 59
SBKs kärnvärden

Samhörighet
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation.
Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och
respekt är nyckelord.
Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill
komma till oss.

Behov
I SBK är vi lyhörda för människors behov.
Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor,
med skiftande behov.
Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt
tar vi ansvar för SBK:s utveckling.
Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som
ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.

Kompetens
Kompetens vägleder SBK in i framtiden.
Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld.
Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap,
föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i
samhället i stort.
§ 60
100 000 medlemmar
Nedanstående inbjudan från SBK är utskickad till samtliga lokalklubbar:
Som du säkert redan vet, har i år startats en större satsning för att utveckla hela
Brukshundklubbens medlemsarbete! Satsningen kallas Utvecklingsprojektet. Projektet ska
stötta klubbarna, i arbetet att, på olika sätt, behålla och rekrytera nya medlemmar.
Nu åker vi runt för att diskutera och planera konkret utveckling med alla Klubbar.
Till ett sådant utvecklingsmöte på ditt område, vill vi nu hälsa dig hjärtligt välkommen!
Läs mer i bifogad Inbjudan.
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Två stycken från din klubb är välkomna på mötet. I första hand berör frågan ordförande och
den som ansvarar för hundägaraktiviteter eller ansvarig för marknadsföring (eller om ni ev har
en person som jobbar med utvecklingsfrågor).
Mötet sker den 21/11 på Folkets Hus i Hofors (Skolgatan 21) med start kl. 10.00
Då det kommer att serveras något att äta under mötet så måste ni tala om att ni kommer. Kan
ni inte komma så vill vi veta även det. Anmäl till din ordförande i distriktsstyrelsen senast den
1/11.
Hjärtligt välkommen önskar Förbundsstyrelsen!
EU/
Med vänlig hälsning
Tomas Knuutila
2:e vice ordförande
Svenska Brukshundklubben
§ 61
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir årsmötet, 2016-03-20 i Bollnäs.
§ 62
Avslutning
Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Göran Svensson
Justeras

Justeras

........................................................
Mona Hedlund

........................................................
Bertil Larsson

Justeras

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