
 

 

 

Protokoll fört vid SBK Gävleborgsdistrikts distriktsmöte den 17 maj 2018 i Bollnäs. 

 

 

 

§ 21 Mötets öppnande 

 Vice ordförande Leif Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 samt anmälde kassören Bengt-Olof Brandt till dagens protokollförare. 

 

§ 22 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 14 närvarande samtliga röstberättigade, varav 2 från 

 styrelsen. 

 

§ 23 Anmälan övriga frågor 

 Ingen övrig fråga anmäldes. 

 

§ 24 Fastställande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen fastställdes av distriktsmötet. 

 

§ 25 Val av justerare 

 Beslöts att välja Katarina Bergkvist och Gisela Salhander att justera dagens 

 protokoll. 

 

§ 26 Tidigare protokoll 

 Beslöts att lägga årsmötes protokollet till handlingarna. 

 

§ 27 Ekonomi 

 Kassören Bengt-Olof Brandt föredrog distriktets ekonomi genom balans och 

 resultatrapport. 

 

§ 28  Rapport från styrelsen 

 Ingen rapport från styrelsen förelåg. 

 

§ 29  Rapporter 

 TÄS : Tävlingsverksamheten pågår. Ett teoriprov för domarprov i bruks har 

 genomförts och 50% klara sig. Tävlingsledare utbildning i bruks pågår i Ljusdal. 

 Antti i Edsbyn är tillfrågad att ha domarprov i lydnad till klass 3. 

 Inbjudan till klubbarna är utskickat för utbildning av rally sekreterare och skrivare. 

 RUS : Meddelades att sista dagen för ansökan av utställningar för 2020 är den 15 

 juni 2018 till distriktet. 

 HUS : En grundutbildning pågår med sex deltagare. 

 Tjänstehund : DM för tjänstehund kommer att äga rum den 17 juni på Föne basen. 

 Försvarsministern besökte Gävle i april, han fick information om distriktets 

 tjänstehundsverksamhet. 

 Hundars mentalitet : Figurant utbildning pågår i Sandviken. 

 100-års jubileet : Eventuellt kommer någon verksamhet att genomföras den 30 maj. 

 Övriga : Inga övriga rapporter förelåg. 

 

   

  



 

§ 30 Rapport från klubbarna 

 Bollnäs : Kursverksamheten pågår. Karin Spännare är tävlingsledare i agility. Under 

 vecka 28 kommer det att vara jubilemsvecka. 

 Edsbyn : Valp och allmän lydnad kurs pågår. Noise Work kurs är avslutad. 

 Tävlingsprogrammet enligt planering. Klubben kommer att arrangera hundens dag. 

 Gävle : I klubbens inomhushall har det bedrivits kursverksamhet, lydnadstävling i 

 startklass och klass 1 samt rallylydnadstävling. Klubben har fått en Noise Work 

 instruktör samt en domare. 

 Hofors : En lydnadstävling är genomförd. DM i spår är genomförd och Ann-Sofie 

 Eriksson blev distriktsmästare. Kursverksamheten pågår. Firandet av 100-års jubileet 

 kommer att äga rum den 30 maj. 

 Hudiksvall : Kursverksamheten pågår. 

 Järvsö : Kursverksamheten pågår. Två Noise Work kurser,en rallylydnadskurs och 

 en agilitykurs. Den 26 maj är det tävling Hkl spår. Firandet av 100-års jubileet 

 kommer att äga rum 29 maj. 

 Ljusdal : ingen rapport. 

 Ockelbo : Kursverksamheten pågår. Tävlingar Lkl spår med 7 deltagare och lydnad 

 startklass och klass 1. Den 28 maj kommer det att vara en föreläsning i hjärt-lung 

 räddning. 

 Sandviken: Ingen rapport. 

 Skutskär : Ingen rapport. 

 Söderhamn : Kommer att genomföra inofficiell utställning, rasparad genom staden. 

 Kursverksamheten pågår. 100-års jubileet kommer att firas med tårta. 

 Valbo : Ingen rapport. 

 

§ 31 Kongresshandlingar 

 Handlingarna fördrogs av kassören Bengt-Olof Brandt. Styrelsen föreslog att gå på 

 förbundets yttrande över deras förslag och motioner. Mötet föreslog att gå på  

 valberednings förslag på förbundsstyrelse och revisorer. Distriktet kommer att 

 representeras av Ulrika Norell och Bengt-Olof Brandt på kongressen. 

 

§ 32 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 33 Nästa distriktsmöte 

 Nästa distriktsmöte kommer att äga rum den 13 september klöckan 19.00 i Bollnäs. 

 

§ 34 Avslutning 

 Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20.30. 

 

 

 Bengt-Olof Brandt   Leif Jönsson 

 

 

 

 Katarina Bergkvist   Gisela Sahlander 



 
Bilaga till distriktsmöte den 17 maj 2018 

 
 
  När-  Antal  
  varande röster 
Bollnäs  2 2 
Edsbyn  1 2 
Gävle   1 3 
Hofors  2 2 
Hudiksvall  2 2 
Järvsö  2 2 
Ljusdal  0 0 
Ockelbo  1 2 
Sandviken  0 0 
Skutskär  0 0 
Söderhamn  1 2 
Valbo   0 0 
Styrelsen  2 0 
          12+2   17 

 


