Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2016-10-29
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2016-10-29, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
0
0
2
0
1
1
0
1
2
1
0
0
6
8+6

Antal
röster
0
0
3
0
2
2
0
2
2
2
0
0
0
13

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

§ 51
Mötets öppnande
Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade
Distriktsmötet öppnat.
§ 52
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 8 ombud med 13 röster.
§ 53
Anmälan om övriga frågor
- Inga övriga frågor anmäldes.
§ 54
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 55
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bo Björklund och Magnus Andersson, båda från
Sandvikens BK.
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§ 56
Tidigare protokoll
Det föregående protokollet från den 1/9 godkändes och lades till handlingarna

§ 57
Ekonomi
Kassören var inte närvarande men hade meddelat följande om distriktets ekonomi.
Perioden -22.572,75 kr.
- Alla betalningar har inte kommit distriktet tillhanda ännu.
- Medlems- och tävlingsavgifterna kommer att faktureras klubbarna i november.

§ 58
Rapport från styrelsen
- Lars Carlborg informerade klubbarna om vad en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
bör innehålla. Se bilaga.
- SM 2017:
- Möte med berörda idrottsklubbar i Skutskär genomfört.
- Kollat planer, utst område, sekretariat mm
- Fotbolls- och bandyklubben tar hand om snabbmaten. Ishockeyklubben har hoppat av.
Distriktet får procent av intäkterna.
- IT-ansvarig är Anders Svensson.
- PR-Info: Ett gäng med bl.a. Lisa-Marie Karlsson, Sven-Evert Gunnarsson och
Catarina Bergkvist kommer att ansvara för detta. T.ex. ingår ansvar för att boka
veterinär, fixa T-shirt till domare mm. Ev kommer en fotograf att fota en tävlande på
lydnaden och bilder får den tävlande köpa.
- Lennart Larsson, SBK, kommer i höst att besikta resp grens tävlingsområde. Han
meddelar Leif Jönsson när han kommer.
- Rapport Hofors: Mona Hedlund blir ansvarig. Det har gått bra att få fram figuranter.
- Spår Ockelbo: Göran Svensson ansvarig. Spåren rekade. Nästa möte på måndag.
Spårläggare har erbjudit sig från Ockelbo, Ljusdal och Edsbyn.
- Sök Gävle: Birgitta Hagelin och Carina Hedman ansvarig.
- Skydd/IPO Skutskär: Nils Berglund ansvarig för skyddet, Catarina Axenvik ansvarig
för IPO.
- Uppletande Sandviken: Sune Åström ansvarig.
Tävling
- Nya lydnadsregler:
- Ansökningar av lydnadstävlingar går i fortsättningen att ansöka senast 15/3 resp. 15/9.
Distriktet rekommenderar dock klubbarna att göra som hittills och ansöka för hela året
för att inte riskera att tappa de helger som klubben brukar ha sina tävlingar.
- Auktorisation för domare: Domarna måste döma varje år för att behålla
auktorisationen. Domarna måste också delta minst vartannat år på domarkonferensen.
- Tävlingsledarna måste vara tävlingsledare minst vartannat år. Dom måste också vara
auktoriserade.
- Tävlingssekreterare: Tävlingssekreterarna måste vara auktoriserade.
Utbildningen för TS kommer ev. att förenklas.
- För att tävla i klass 3 måste man ha en tävlingsbok.
- Löptikar får delta om arrangören godkänner detta men då måste dessa tikar starta sist.
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-

Det är totalt 6 nya moment i lydnaden:
* Startklass: Sitt under marsch.
* Klass 1: Sändande runt kon.
* Klass 1: Sittande i grupp 1 min, kopplad hund.
* Klass 2: Dirigeringsapportering med bara 2 apporter.
* Klass 2 Sittande inom synhåll.
* Sändande runt kon, stopp, hö/vä apport, hopp.
- Dessutom blir det några förändringar, bl.a.:
* Klass 1 o 2: Gruppmomenten måste ligga sist i programmet.
* Klass 2: Z blir ett L istället.
* Klass 3: fritt följ, bakåt marsch 5-10 meter.
* Klass 3: arrangören måste se till att det alltid finns 3 hundar på platsliggningen.
- Lydnadsdomarna är kallade till en regelutbildning den 19/11, Gävle BK, kl 19.00.
- Sammanfattning av förändringar i Bruks:
- Karenstiden försvinner.
- Kofficienten för uppletande höjs från 6 till 8.
- Pistolen måste vara 9 mm.
- Framförgående endast åt ett håll.
- Hopp i en riktning (återhopp).
- Vid avbrott på platsliggningen (pga hundar som reser sig eller annat) stoppas
klockorna, därefter startas klockorna och plastliggningen fortsätter.
- Stegen måste ha ett halkskydd av lack och sand.
- Huvudmomentet spår, sök och rapport får en högre kofficient.
- Appell och lägre klass sök: kopplad hund när figuranten tas fram och vid återgång.
- Förlängda spårtider: lkl 30 min, hkl 35 min och ekl 40 min.
- Upptag i ekl spår förlängt från 3 till 4 minuter.
- Minst 100 m spårsträcka innan man lägger första apporten.
- Ändring av antal deltagare i Rapport på SM från 20 till 15.
- Brukskonferens på Arlanda 12/1. FS står för kostnaden av 2 domare, helst A-domare.
- Info om 2017 års tävlingar:
- Ansökningar av lydnadstävlingar går i fortsättningen att ansöka senast 15/3 resp 15/9.
Distriktet rekommenderar dock klubbarna att göra som hittills och ansöka för hela året
för att inte riskera att tappa de helger som klubben brukar ha sina tävlingar.’
- Inga förändringar av ansökningstider för bruks.
- Skicka även in rallylydnadstävlingar till distriktet. Ansökningstiderna är 15/3 resp
15/9.
- Ansvarig för Rallylydnad:
- Svårt att få fram en ansvarig för denna sektor. Frågan skickas vidare till de klubbar
som har rallylydnadsekipage.
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HUS
- Allmänlydnadsutbildning pågår.
- Allmänlydnadsutbildning grundmodul efterfrågas.
- HUS-konf: Ulrika Norell ingår i UG.
- Uppdatering av gamla SBK-lärare ska göras, planerat till 2017.
- Årshjul som innehåller planerade kurser mm finns på SBKs hemsida.
- SBK har 100-årsjubileum 30/5 2018. Samtliga klubbar bör bjuda på tårta den kvällen.
- Arvoden för de som håller i utbildningar. Info om detta ska skickas in och sammanställas.
Wästmanlandsdistriktets sekr håller i detta.
- 9 certifierade specialsöksinstruktörer har utbildats 2016.
- Assistanshundar: SBK har erbjudit sig att informera om detta på våra årsmöten eller andra
möten på klubbarna.
Hundars mentalitet
- Förslaget på nytt MT godkändes inte, de gamla reglerna gäller även fortsättningsvis. Man
kan prova de nya reglerna men dessa blir inte officiella. Både utbildning och nya provet
kommer att genomföras på 5-6 klubbar i landet.
- Testledarna kommer ev att kallas till möte i december.
- Valpbeskrivarutbildningen inställd pga för få anmälda.
- MH/MT: dessa prov bör spridas under hela året.
Övriga
- Viktig info i SBK Info 5, 2016, bl.a.:
- Viktigt att alla klubbar rapporterar in korrekta uppgifter i Medlem online så att viktig
information går till rätt person.
- Viktigt att registrera nya medlemmar innan årsskiftet.
- Tänk på att även registrera e-postadresser på medlemmarna.
- Glöm inte att registrera in er lokala medlemsavgift för 2017 senast 7/11.
- Förbundsavgiften för 2017 är 380 kr (510 för utlandsmedlem).
- Motioner från lokalklubb till distriktet ska vara skriftliga och distriktsstyrelsen
tillhanda senast 15/11.
- Kallelser inför årsmöten ska gå ut senast 1/1 2017. Styrelser som vill dela ut
förtjänsttecken måste skicka in detta snarast till distriktet så att dessa hinner behandlas
och skicka vidare till förbundskansliet senast 15/1.
- 19/11 kommer en presentation av förslaget på ny organisation att genomföras på 5
olika platser i landet. (I Hundsport kan man bl.a. läsa att där man ska diskutera SBKs
omorganisation. Detta ska vara klart 2019. SBK vill öppna upp för alla hundar, även
blandrashundar.) Thomas Wängdahl deltar från distriktet.
- Regler som ska börja gälla 1/1 2017 är just nu på layout och tryck, ska finnas
tillgängliga i början av november.
- Försvarsmästerskapet 2017 kommer även nästa år att arrangeras av Upplandsdistriktet
och detta kommer att genomföras på Marma skjutfält den 11-13/8 2017.
- Distriktet har minskat med 36 medlemmar i år.
§ 59
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Edsbyn:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
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Gävle:
- Ny jättefin trapp är fixad.
- Klart med årets tävlingar.
- Har genomfört en kurs i specialsök och en på gång.
- Klubben har en inomhushall på Nobelvägen 19, lokalen är på ca 250 m2 , 15 x 17 m.
Planerar att ha 2 kurser/vecka inomhus.
Hofors:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Hudiksvall:
- Fina framgångar för klubbens deltagande medlemmar på årets SM och Nordiska.
- Årets kurser och tävlingar avslutade.
- Lena Olsson är klar med sin utbildning på specialsök.
- Problem med vatten och avlopp.
- Har behov av tävlingsledare i lydnaden, behöver utbilda fler tävlingsledare.
- Har även behov av utbildning för rallylydnadsfunktionärer.
- Tävlingsledare i bruks saknas.
Järvsö:
- Alla tävlingar är klara.
- Kurs i specialsök pågår.
- Behov av utbildning för tävlingsledare i lydnad.
- Ev även utbildning av domare i lydnad.
Ljusdal:
- Klar med kurser och tävlingar.
- Har hyrt in en tjej för att vidareutbilda/belöna instruktörer och handledarna inom sök.
- Har fått en specialsökinstruktör examinerad, Annica Fredholm.
- Har fått en ny försvarsmaktshund HV, Molars Eyla med äg Marianne Dahlin.
- Återstår planeringsdag med alla sektorer och siktar även på att starta en tävlingledarutbildning och kanske en valpkurs på några gånger.
Ockelbo:
- Har haft en deltagare med på SM Spår.
- Klubben firar 25 år, började med KM-vecka och avslutar med en fest den 19/11.
- Tävlingarna avklarade.
- I år blev det ca 10 MH, alla är genomförda.
- Några kurser pågår bl.a. specialsök.
- I morgon ska ett gäng träffas på klubben för att göra spårpinnar inför nästa års SM Spår som
ska hållas i Ockelbo.
Sandviken:
- Samtliga tävlingar klara.
- Kurserna avklarade.
- Alla MH/MT klara.
Skutskär:
- Alla tävlingar, kurser, MH och BPH avklarade.
- Funktionärsutbildning i vinter: IPO-spår i praktik och teori samt för skrivare på tävlingar.
Söderhamn:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
Valbo:
- Ingen närvarande och ingen lämnad rapport.
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§ 60
Övriga frågor
- Uppdatering av tävlingsledare i lydnad blir till våren.
§ 61
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir årsmötet i mars, datum ej bestämt. Arrangerande klubb i år är Gävle
BK.
§ 62
Avslutning
Mötesordförande Hans Kinn tackade Söderhamns BK för att dom ordnat kaffe och lunch och
deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson
Justeras

Justeras

........................................................
Bo Björklund, Sandvikens BK

........................................................
Magnus Andersson, Sandvikens BK

Justeras

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