Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2016-09-01
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2016-09-01, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
2
1
1
0
0
2
2
2
2
0
2
0
6
14+6

Antal
röster
3
2
3
0
0
2
2
2
2
0
2
0
0
18

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

§ 38
Mötets öppnande
Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade
det Extra Årsmötet och Distriktsmötet öppnat.
§ 39
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 14 ombud med 18 röster.
§ 40
Anmälan om övriga frågor
- Grundmodul
- Tävlingssekr utbildning
- Hedersmedlemskap
§ 41
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 42
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Laila Lindgren och Maud Hansson, Ockelbo BK.
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§ 43
Tidigare protokoll
Ordföranden tillfrågade deltagarna ang det kombinerade distrikts- och extra årsmötesprotokoll
från 160503.
Beslöts att lägga protokollen till handlingarna.
§ 44
Ekonomi
Ekonomin per 2016-09-01, -59.593,25 kr för perioden. Utg balans 3.575,40 kronor.
Väntar på inbetalning från klubbarna för Noseworkutbildningen, 9 x 6.000 kr = 54.000 kr
§ 45
Rapport från styrelsen
SM Bruks & IPO 2017
- Avtal med Scandic klart.
- 2 grensponsorer klara (skydds och IPO).
- Royal Canin och Agria är huvudsponsorer.
- Ledningsgruppen har möte i september med bandy/hockey/fotbollssektionen.
- Sandvikens BK har tagit på sig ansvaret för uppletandet.
- 21/9 är samtliga klubbars ordföranden och tävlingsansvariga kallade till möte i Söderhamn,
kl 19.00 för ett möte.
- Hemsida upprättad men inte öppnad ännu.
- Fiskecampingen och Rullsands Camping är redan fullbokat.
§ 46
Rapporter
Tävling
- Tävlingssekreterarutbildning på gång.
- Även TS för lydnad måste vara auktoriserad nästa år. TS för bruks är auktoriserad för både
lydnad och bruks.
- Flera klubbar efterlyste TS-utbildning.
- Brukstävlingarna för 2017 är inlagda. Lydnad ska läggas in senare. Man kan lägga in per
halvår men distriktet vill att klubbarna fortsätter att lägga in för hela året för att undvika
krockar i planeringen.
- Diskuterades regeln att de som är uppflyttade från appellklass och är över 18 mån ska få
tillbaka anmälningsavgiften. Detta kan vi inte ändra på eftersom det finns med i reglerna.
Agility
- Ingen rapport.
RUG
- Utställning i Ljusdal den 18/9.
- Ansökan av utställningar för 2019 ska vara underskrivna och inskickade till BOB senast
15/10.
HUG
- Ingen rapport.
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Tjänstehund
- FM-vinnare blev även detta år Mats Anderson med Zetastar Noble Tezz, Söderhamns BK.
På 5:e plats placerade sig Siw Strandberg med Tväråstugans Decibell och på 16:e plats kom
Karin Söderberg med Crowhills Fröken.
- Möte planerat 15/9.
- Nästa FM ska också genomföras i Marma.
Hundars mentalitet
- Sandvikens BK har fåt ställa in 2 kvälls-MH pga för få anmälda.
- Gävle BK har fått ställa in ett MH pga funktionärsbrist.
- MT-resultaten går inte att lägga in i SBK Prov pga felaktig summering.
- MT-revidering på gång. Protester pga detta. SKK har bordlagt revideringen till nästa möte.
Många domare hotar med att lägga av om den nya revideringen går igenom.
- TL-konferens i höst. Datum ej bestämt.
- 2 valpbeskrivare finns i distriktet, Hans Kinn och Laila Lindgren.
Drag
- Ryktet har gått om ett barmarksdrag i Sandviken men ingen visste var och vem som
arrangerar detta.
Övriga
- Medlemsutvecklingen i distriktet har minskat med 75 medlemmar.
Edsbyn har ökat med 21 medlemmar.
Hudiksvall har minskat med 42 medlemmar.
- Totalt i landet har inget distrikt ökat sitt medlemsantal.
§ 47
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
- Flera tävlingar på gång.
- Malin Tangfeldt har blivit Nordisk Mästare och vunnit lagsilver i Agility Small.
Edsbyn:
- Det rullar på med tävlingar och kurser.
- Har bl.a. genomfört sin första rallytävling.
- 2 tävlingar kvar i år.
Gävle:
- Kurser, tävlingar och MH/MT pågår.
- Får inte använda spårmarkerna vid spårtävlingen i oktober, ev måste denna tävling ställas in.
Hofors:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Hudiksvall:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Järvsö:
- Alla tävlingar och MH är genomförda.
- 2-dagars rallylydnad genomförda.
- Många kurser har genomförts.
Ljusdal:
- Tävlingarna klara.
- Fick arrangera ett ”ofrivilligt” DM pga ej auktoriserad funktionär. Tävlingen gjordes om.
- Stora valpkurser med många deltagare.
- Utställning på gång.
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Ockelbo:
- Kurser, temadagar, träningstävling och DM i Sök och Spår avklarat.
- Många MH har genomförts.
- Patrulltävling 1/10 och lydnadstävling kvar.
- Klubben firar 25 år, fest i november.
Sandviken:
- Flera tävlingar och kurser på gång.
- Ny hemsida pga att sidan blivit hackad.
Skutskär:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Söderhamn:
- Tävlingar, kurser och inofficiell utställning.
- Några tävlingar kvar och 8 kurser fortgår.
- 5 personer intresserade av grundmodulen.
Valbo:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
§ 48
Övriga frågor
- Efterfrågan av grundmodulutbildning: Söderhamn har 8, Bollnäs har 1 och Ljusdal har också
några. Skicka mail till HUG/Ulla och meddela henne att ni har behov av denna utbildning.
- Efterfrågan av utbildning för tävlingssekreterare: Det är gå gång.
- Hedersmedlemskap: Bollnäs har 11 hedersmedlemmar, dessa har blivit hedersmedlemmar
automatiskt när dom varit medlemmar i 25 år. Kostar idag klubben 3.500,- kr. Svårt att ändra
på, kolla vad som står på SBKs hemsida ang Hedersmedlemskap.
§ 49
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir ett heldagsmöte den 29/10 på Söderhamns BK, kl 10.00-15.00.
§ 50
Avslutning
Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Laila Lindgren, Ockelbo BK

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

Justeras

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