
Protokoll SBK Gävleborgsdistriktets 28 april 2011

Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets
möte den 28 april 2011 klockan 19.00
i Bollnäs

Närvarande:
Ockelbo 2 st
Hofors 0 st
Edsbyn 0 st
Ljusdal 0 st
Gävle 2 st
Sandviken 1 st
Söderhamn 0 st
Bollnäs 2 st
Hudiksvall 2 st
Järvsö 2 st
Skutskär 1 st
Valbo 0 st
Totalt 12 st

Närvarande från styrelsen: Bengt-Olof Brandt, Marie Lund, Göran Svensson samt
Lars Carlborg.

§ 21
Mötets öppnande

Distriktsordförande Bengt-Olof Brandt förklarade distriktsmötet för öppnat.
Till mötessekreterare valdes Lars Carlborg.

§ 22
Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes omfatta 12 ombud.

§ 23
Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 24
Fastställande av dagordning

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 25
Val av justerare

Att jämte dagens ordförande justera protokollet valdes Robin Alfredsson Gävle BK
samt Maria Alfredsson Gävle BK.
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§ 26
Tidigare protokoll

Beslöts att lägga protokollet från 28 oktober 2010 till handlingarna.
Årsmötesprotokollet är under justering.

§ 27
Ekonomi

Årets resultat är plus c:a 5 tusen kronor, få verifikationer hittills.
Alla klubbarna har betalat mötesavgiften.

§ 28
Inkomna skrivelser

– SBK-förbundet: inbjudan kongress,
dispensregler för tävlingsledare lydnad,
ansökningsförfarande tävlingar 2012,
uppdaterade MH-anvisningar,

– Lokalklubbarna domartillsättning 2011

§ 29
Utgående skrivelser

– SBK-förbundet: anmälan kongress,
– Lokalklubbarna domartillsättning 2011 svara under april,

dispensregler för tävlingsledare lydnad svar senast 15 jun,
ansökningsförfarande tävlingar 2012 svar senast 13 maj,
uppdaterade MH-anvisningar,
årsmöteshandlingar,
kallelse årsmöte, distriktsmöte

§ 30
Rapporter

Agilitysektorn lämnar ingen rapport.

HUS lämnar ingen rapport.

RUS: Catharina Axenvik Skutskär BHK har genomfört utbildning för tre stycken
domaransvariga.

Tjänstehund: Möte 12 maj i Bollnäs med sammanställning av budgetunderlag för år
2012.

Tävling: Under april har det genomförts fortbildning för, lydnadsdomare, bruksdomare
och tävlingssekreterare i Bollnäs. Flertalet av klubbarna var representerade med c:a
20 deltagare per träff.
Domartillsättning 2011 och uppdatering av domarlistan pågår.

Hundar mentalitet: Kvalitetssäkring av MH-banor skall göras av Ann Englund SBK-
förbundet. Ann Englund kontaktar klubbarna, för kostnaderna står SBK-förbundet.
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Hemsidan: Behöver bilder för utbyte, svagt med redaktionellt material.
Distriktets MH- och kornings-datum läggs ut.

§ 31
Kongresshandlingar

Noterades att i verksamhetsberättelsen kan utläsas en positiv nyansskillnad till
förmån för SM2010 i bruks och IPO jämfört med SM2010 för lydnad och agility.

Beslöts att stödja valberedningens förslag.

Beslöts att stödja FS yttranden över alla motioner (nr1-8).
Dock bör arbetet med översyn av arvoden och startavgifter vara klart för tillämpning
från 1 jan 2012.

§ 32
Övriga frågor
Under mötet uppkom frågan om nya bruks- och lydnads-reglerna.
Ingen har sett den nya skrivningen som skall gälla från 1 jan 2012.
Beslöts att Bengt-Olof Brandt frågar förbundet om dessa finns tillgängliga.

§ 33
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte är den 26 maj klockan 19.00 på Bollnäs BK.
Troligen kommer D-TÄS att kalla till tävlingsmöte för 2012 kl 18 samma dag och
plats.

§ 34
Avslutning
Mötet avslutades av ordförande Bengt-Olof Brandt som tackade för visat intresse.

…………………………. ………………………………
Lars Carlborg Bengt-Olof Brandt
sekreterare ordförande

Justeras Justeras

………………………… ……………………………..
Robin Alfredsson Maria Alfredsson
justerare justerare
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