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Protokoll fört vid SBK Gävleborgs 

kombinerade Distriktsmöte och 

konferens 2017-10-28,  

kl.10.00-15.00, Brukshundklubben 

i Söderhamn. 

  När- Antal  

  varande röster 

Bollnäs  0 0 

Edsbyn  0 0 

Gävle  2 3 

Hofors  0 0 

Hudiksvall  0 0 

Järvsö  2 2 

Ljusdal  0 0 

Ockelbo  2 2 

Sandviken  0 0 

Skutskär  1 2 

Söderhamn  1 2 

Valbo  0 0 

Styrelsen  6 0 

  8+6              11 

 

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Leif Jönsson, Anette Johansson, Ulla Altskog, Håkan 

Obbarius och Antti Salminen 

 

Ej närvarande: Bengt-Olof Brandt, Lars Carlborg, Thomas Wängdahl, Margaretha Fredholm,  

 

 

  § 48 

Mötets öppnande 

Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade 

det kombinerade distriktsmötet och konferensen öppnat. 

 

  § 49 

Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 14 närvarande samtliga röstberättigade, varav 6 deltagare från styrelsen. 

 

  § 50 

Anmälan övriga frågor 

- Inga övriga frågor anmäldes. 

 

  § 51 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

  § 52 

Val av justerare tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Monah Lithner, Gävle BK och Laila Lindgren, Ockelbo BK. 
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  § 53 

Tidigare protokoll  

Distriktsprotokollet från den 13/9 godkändes.  

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.  

 

  § 54 

Ekonomi 

Kassören var inte närvarande vid mötet men hade skickat en rapport om distriktets ekonomi. 

 

  § 55 

Rapporter från styrelsen 

 

Tävling 

SM 2017 

- SM 2017 gick bra ekonomiskt, nettot uppgick till ca 200.000,-.  

  Fördelningen ska diskuteras på nästa styrelsemöte i december.  

- Bra respons från tävlanden och folk i närområdet. 

- Varje grenansvarig ska göra en utvärdering som skickas till Leffe som sedan sammanställer 

   detta och skickar till Camilla Hjort, SBK. 

Regelrevidering och tidplan 

- Svårt att göra en sammanställning när vem som helst kan skicka sina förslag direkt till SBK. 

  Leffe kollar om inte SBK tycker att det vore bättre med en sammanställning än att alla ska    

  skicka sina förslag direkt till SBK 

- Sommaren 2017: Gör ett utskick till klubbarna och be om förslag till ändringar i bruksreglerna.  

  Ansv: D-TÄS. 

Anmälningar till distriktets funktionärsutbildningar 

- Följande kurser kommer att starta i vinter: Tävlingsledare och Domare i både Patrullhund,  

  Lydnad och Bruks.  

  Anmälningarna ska skickas till Leffe och distriktets ska godkänna dessa innan utbildningen  

  påbörjas. 

Hur får vi flera funktionärer att ställa upp på våra tävlingar? 

- Några förslag kom upp, t.ex. ge varje funktionär poäng eller lott när dom ställer upp som  

  funktionär och belöna vid årets slut. Medlemsvård, skola in nya medlemmar. 

D-klubbträffar angående specialområden – tävlingsfunktionärer inom tävling osv. 

- Skicka ut en förfrågan till klubbarna om detta är något som klubbarna vill ha. 

 

Agility: 

D-klubbträffar angående agility 

- Skicka ut en förfrågan till klubbarna om detta är något som klubbarna vill ha. 

Träning på annan klubb 

- Behövs en D-policy om att enstaka träning på annan klubb bör vara ok? 

  Här kommer ett utdrag från SBKs bestämmelser om att träna på annan klubb: 

  ” Vill du passa på att träna på en annan klubb när du till exempel är på resa måste du fråga den  

     klubben om lov först. Har du tankar på att träna kontinuerligt på en annan klubb bör du se till att bli  

     medlem även där.  

     Inom Svenska Brukshundklubben är varje lokalklubb en egen juridisk person och har en egen styrelse.    

     Det är därför klubben själv som bestämmer hur man vill ha det på sin klubb och vilka som ges   

     tillträde.” 

 

  Det innebär att detta inte är en fråga som Distriktet kan besluta om, det är upp till varje klubb att bestämma. 
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RUS 

Planerade utställningar 2020 

- Hittills har 2 utställningar aviserats, en vardera i Ljusdal och Gävle.  

HUS 

100-årsjubileum 
- Ett symposium kommer att hållas den 13/1 med Per Jensen, Åsa Nilsonne och Kenth Svartberg.    

  Symposiet kommer att streamas på ett antal orter i landet bl.a. på Folkets Hus i Hudiksvall, Gävle  

  och Bollnäs. 

Grundmodul 

  Utbildning i Gävle/Skutskär i vinter. 

D-klubbträffar angående hundägarutbildning 

- Skicka ut en förfrågan till klubbarna om detta är något som klubbarna vill ha. 

 

Hundars mentalitet 

- M1 figurantutbildning arrangeras den 25/11 i Gävle eller Sandviken. Svar senast 10/11. 

 

Övriga 

100 tusen medlemmar 

- Inga speciella aktiviteter planerade i klubbarna. 

 

SBK-Info 

Klubb och organisation 

- 7/11 är sista datum för inrapportering av lokal medlemsavgift i Medlem Online. 

- Gemensam organisationskonferens och tjänstehunds utbildningsdagar 3-4/2 2018. 

- Kongressen 2018 genomförs den 26-27/5. 

- Samtliga ordföranden i lokalklubbar och lokalområden inbjuds till kongressen i maj. 

  Dessa har dock inte rösträtt. 

- Förbundsavgiften för 2018 har fastställts till 400,- kr (530,- kr för utlandsmedlem). 

Avel och hälsa 

- Mentalbeskrivarutbildning kommer att arrangeras under våren 2018. 

- Utskottet för avel och hälsas utskottsgrupp exteriör (UGE) arrangerar två CUA-utbildningar,  

  en i Södertälje den 13-14 januari och en i Timrå den 20-21 januari.  

Prov och tävling 

- Under 2018 kommer, vid prioritering i bruks, hundens starter att räknas 9 månader tillbaka istället  

  för 6 mån som gäller 2017. 

- Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att införa specialsök  

  som tävlingsform inom SBK. 

- Ny revidering av internationella lydnadsregler, klass 1-3, kommer att genomföras och dessa ska    

  börja gälla 1/1 2021. 

Tjänstehund 

- Gemensam konferens för Tjänstehunds utbildningsdagar och SBKs organisationskonferens 3-4/2   

  2018. 

- Sista ansökningsdag för tjänstehunds förtjänsttecken är den 1/12. 

- Distriktsutbildning 25-26/11om patrullhundsverksamheten. 

 

  § 56 

Frågor och info om resp klubbs framtida verksamhet 

Bollnäs:   

- Ingen närvarande, ingen rapport skickad. 
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 Edsbyn:  
- Medlemsträffar planerade. 

- Ev kommer planerna att åtgärdas.  

Gävle:   
- Uppgrusning framför stugan och på vissa ställen på MH-banan. 

Hofors:   
- Ingen närvarande, ingen rapport skickad. 

Hudiksvall:   
- Ingen närvarande, ingen rapport skickad. 

Järvsö:   
- Agilytyplanen ska flyttas till övre parkeringen.  

- Allmänlydnadskur, fre kv/lö/sö, kommer att anordnas. Uppskattat i år. 

- Klubben kommer att testa en Em/kvällstävling i lydnad, startklass och klass 1. 

Ljusdal:    
- Planeringsdag för sektorerna kommer att hållas den 5/11. 

- Verksamhetsberättelsen påbörjas och verksamhetsplan 2018 ska göras. 

- Stugan ställs iordning för inomhusträning under vintern.  

- Förhoppningsvis så kommer vi igång, via distriktet, med lite utbildningar under vintern. 

Ockelbo:   
- Ska göra om sträckningen på MH-banan. 

- Måla stugan. 

- Kurserna fortsätter under vintern. 

- Temakvällar är även för icke medlemmar.  

Sandviken:   
- Ingen närvarande, ingen rapport skickad. 

Skutskär:   
- Lördagsträffar med hundträning, korvgrillning och fika kommer att fortsätta. 

- Singel ska läggas ut vid stugan. 

- 2 tävlingsledare ska utbildas i BPH, ev även 1 beskrivare.  

Söderhamn: 

- Specialsök, 1 eller 2 kurser. 

- Utbildning i Grundmodul. 

- Kurs i allmänlydnad. 

- Valpkurserna pågår löpande.  

Valbo:     
- Ingen närvarande, ingen rapport skickad. 
 

  § 57 

Övriga frågor 
- Ansökan om SBKs Förtjänsttecken ska vara inskickade senast 15/1. 

- Klubbarna uppmanades att skicka in info till sekr om när deras klubb bildades. 

- Klubbarna påmindes om att skicka in bilder och text till distriktets hemsida. 

- Svårt att kommunicera pga alla olika program som används. 

- SBKs skrivelse från AG 2020 gicks igenom. Ordföranden besvarar. 
 

§ 58 

Nästa distriktsmöte 

Nästa distriktsmöte blir årsmötet som kommer att anordnas av Ljusdals BK. 

Datum är inte bestämt ännu.  
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        § 59 

Avslutning 

Mötesordförande Hans Kinn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………… 

Anette Johansson 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

........................................................ ........................................................  

Monah Lithner, Gävle BK  Laila Lindgren, Ockelbo BK 

 

 

Justeras     

 

 

........................................................  

Hans Kinn, mötesordförande  


