Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2017-05-10
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2017-05-10, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

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

Närvarande
0
0
0
1
0
2
0
1
1
1
0
0
9
0
6+9

Antal
röster
0
0
0
2
0
2
0
2
2
2
0
0
0
0
10

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Leif Jönsson, Håkan Obbarius,
Margaretha Fredholm, Bengt-Olof Brandt, Thomas Wängdahl, Antti Salminen och Ulla
Altskog.
Ej närvarande: Lars Carlborg

§ 21
Mötets öppnande
Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade
det Distriktsmötet öppnat.
§ 22
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 15 närvarande samtliga röstberättigade, varav 9 deltagare från styrelsen.

§ 23
Anmälan övriga frågor
- Inga övriga frågor anmäldes.
§ 24
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.
§ 25
Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mona Hedlund, Hofors BK, och Göran Svensson,
Ockelbo BK.
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§ 26
Tidigare protokoll
Årsmötesprotokollet från den 10/5 godkändes.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
§ 27
Ekonomi
Kassören rapporterade om distriktets ekonomi.
§ 28
Rapport från styrelsen
SM 2017
- Det saknas fortfarande många funktionärer.
- Tillträde till planerna fr.o.m. torsdag.
- Försvaret har lovat att laga mat på vårt SM, livsmedelsaffärerna i området sponsrar.
- Ca 30 sponsorer hittills. 3 huvudsponsorer, det är Agria, Royal Canin och K9.
- Informerades att styrelsen diskuterar olika fördelningar av ev netto.
Policy ang uppvaktningar av klubbar
- När distriktets lokalklubbar fyller jämna 10-talet år ska distriktet uppvakta med blommor +
en summa pengar som ska användas till något som bestäms i samråd med klubben.
- När distriktet fyller jämna 10-talet år delar distriktet ut ett standar till samtliga klubbar.
Samtliga klubbar ombeds meddela sekreteraren vilket år lokalklubben startade.
§ 29
Rapporter
Tävling
- Årets tävlingar har börjat.
- 10 deltagare påbörjar sin tävlingssekreterarutbildning på söndag.
- Om några dagar startar tävlingsledarutbildning i lydnad. Lärare är Ulrika Norell.
- Leif skickar ut en förfrågan om ev behov av tävlingsledarutbildning för bruks i höst.
- Behov av domarutbildning?
- Dags att skicka in 2018 års tävlingsönskemål. Dessa ska vara inskickade till Göran Svensson
senast 1/6.
- Utbildning för rallylydnadsskrivare startar 1/7, 9 deltagare anmälda.
- Agility: Ingen rapport.
- Drag: Ingen rapport.
- Patrull: Få utbildade domare och tävlingsledare, behöver uppdateras.
Edsbyn ställde in lkl och hkl patrullhund pga av att det saknas spårläggare.
RUS
- Inget att rapportera.
HUS
- Förfrågan om grundmodul har kommit, aktuellt tidigast i höst.
Tjänstehund
- DM genomförs till Kristi Himmelsfärdshelgen i Söderhamn.
- FFM genomförs i Marma i augusti.
- Patrullhundskurs ev i höst.
- Nya regler, framförallt i lydnaden.
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Hundars mentalitet
- MH/MT har kommit igång.
- Kvalitetssäkring av MH/MT-banor pågår, återstår banorna i Järvsö och Gävle.
- Testledarkonferens genomförd.
- Figurantuppdaterinagen inställd pga få anmälda.
- SBK Avel och Häls är ansvarig för utbildning av domare och beskrivare.
Distriktet är ansvarig för testledarna.
Klubbarna är ansvariga för figuranterna
- Lokalklubbarna måste lägga in sina bannummer vid MH/MT.
- Förfrågan ska skickas ut till lokalklubbarna om ev behov av figurantutbildning.
Övriga
- Minneslistan uppdaterad på hemsidan.
- 1/1-30/4 har distriktets medlemsantal har ökat med 87 medlemmar, distriktet medlemsantal
uppgår nu till 1.626 medlemmar.
§ 30
Rapport från resp klubb
Bollnäs:
- Har haft inbrott, allt av värde försvann. Datorer, pistol, skott mm mm. En person gripen så
klubben har fått tillbaka några av de stulna sakerna.
Edsbyn:
- Kurserna har startat.
- Doftprov genomfört.
- Tävlingarna startar till helgen.
Gävle:
- Ingen rapport.
Hofors:
- Kurserna på gång.
- Tävlingarna startar till helgen.
- SM-banan påbörjad. Funktionärer sökes.
- Har också haft inbrott, diskussioner pågår med försäkringsbolaget.
- Klubben bildades 1951.
Hudiksvall:
- Ingen rapport.
Järvsö:
- Tävlingar, kurser och MH har påbörjats.
Ljusdal:
- Ingen rapport.
Ockelbo:
- Kursverksamheten har varit bra under vintern/våren, ser lovande ut även framöver.
- Har haft flera nya kurser, bl.a. flera kurser i specialsök.
- MH- och tävlingssäsongen har börjat. Det är ett stort tryck på gruppen, fler vill gå än
klubben kan erbjuda. För närvarande är det 6 MH planerade under vår/sommar och 2 inför
hösten. Klubben har tvingats tacka nej till flera uppfödar-MH pga tids- och funktionärsbrist.
- Klubben har dragit ner på tävlingarna i år pga förberedelserna inför SM, det blir en
lydnadstävling och en söktävling.
- Förberedelser inför SM pågår för fullt, en arbetsgrupp jobbar med att snitsla spår, fixa
funktionärer mm.
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Sandviken:
- Tävlingar och MH på gång.
Skutskär:
- Tävlingar, MH, BPH, kurser, och rallylydnad påbörjat.
- Pingsttävlingen planeras.
- SM i IPO/Skydd planeras. Klubben har fått tillgång till 12 ha för SM.
Söderhamn:
- Ingen rapport.
Valbo:
- Valbo BK är ”nyaktiverad” med många aktiviteter på gång.
- Ett antal kurser är på gång. Ulrika Norell är kontrakterad avtalsinstruktör och kommer att
hålla flertalet kurser under året med start i maj.
- Medlemskvällar 1gg/vecka med såväl gemensam aktiviteter som fri träning, 10-20
medlemmar till klubben varje vecka.
- Klubben har arrangerat 2 lydnadstävlingar med totalt 48 ekipage.
- Vi väntar på den officiella utbildningen av tävlingssekreterare i lydnad.
- Fyra medlemmar är anmälda till tävlingsledarutbildningen i lydnad.
§ 31
Kongress och kongresshandlingar
-

Ev frågor som man vill ta upp på kongressen ska skickas skriftligen till FS före kongressen.
Inga frågor kring Verksamhetsberättelsen.
FS 1, ang förbundsavgifter 2018-2020: Stöder FS förslag.
FS 2, ang nytt format på kongressprotokoll: Stöder FS förslag.
FS 3, ang renodlad logotyp: Avslår FS förslag.
Motion 1, ang kongress vartannat år: Stöder FS förslag.
Motion 2, ang analys av lokalklubbarnas behov av förbundsstyrelsens stöd för utveckling av
verksamheten: Vi anser att motionen är besvarad.
Motion 3, införande av specialsök som tävlingsform inom SBK. Stöder FS förslag.

Om det framkommer nya fakta på kongressen har våra representanter rätt att ändra distriktets beslut.

§ 32
Övriga frågor
- Fakturor
§ 33
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir den 13/9, kl 19.00, i Bollnäs.
§ 34
Avslutning
Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet
……………………………………
Anette Johansson

Justeras

Justeras

........................................................
Mona Hedlund, Hofors BK

........................................................
Göran Svensson, Ockelbo BK

Justeras

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