
Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2012-05-09
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2012-05-09, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

När- Antal
varande röster

Bollnäs 3 4
Edsbyn 1 3
Gävle 0 0
Hofors 3 3
Hudiksvall 1 3
Järvsö 2 3
Ljusdal 2 3
Ockelbo 0 0
Sandviken 1 3
Skutskär 0 0
Söderhamn 0 0
Valbo 0 0
Distriktet 0                    0

13                22

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson,
Ej närvarande: Monika Göransson, Sigfrid Walentowski, Bengt-Olof Brandt, Lisa Sandström,
Jessica Wängdahl, Lisa-Marie Karlsson

§ 32
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och
förklarade distriktsmötet öppnat.

§ 33
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 ombud med 22 röster.

§ 34
Anmälan om övriga frågor
- Utbildning av tävlingsledare för Patrullhund.

§ 35
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 36
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mona Hedlund, Hofors BK, och
Per Svedberg, Edsbyns BK.

§ 37
Tidigare protokoll
Ordförande läste upp årsmötesprotokollet från den 25 mars.
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.
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§ 38
Ekonomi
Ekonomin per 2012-05-01, minus 13.000 kr i år. Tillgångarna uppgår till 32.000 kr.
Två klubbar har inte betalat in mötesavgiften.

§ 39
Rapport från styrelsen
- Klubbarna uppmanas att läsa SBK Info 1, 2 och 3 som behandlar SBK Tävling,
  finns att hämta på internet SBK:s hemsida.
- Det är tillåtet att använda GPS-pejl på hundarna vid rapporttävlingar men handenheten
måste överlämnas till tävlingsledningen före tävlingens början. Denna ska återlämnas när
momentet är slut.
- D-HUS ansvarig? Ingen anvarig utsedd ännu. Styrelsen ber om förslag.

§ 40
Rapporter
Agilitysektorn
Ingen närvarande.
HUS-sektorn
Ingen närvarande.
RUS-sektorn
Ingen närvarande.
Tjänstehundssektorn
Ljusdal har certprov i helgen för 7 hundar.
Tävlingssektorn
- 2/6 praktiskt domarprov, 7 deltagare.
- 4/5 teoretiskt tävlingsledarprov.
- 2 domare från vårt distrikt är uttagna till årets SM, Anita Larsson och Kenneth Thörnqvist.
- Tävlingssekreterarutbildning planeras, söker en utbildningsansvarig. 9 personer har anmält
intresse för att genomgå denna utbildning.
- Klubbarna uppmanas att snarast skicka mail till Göran Svensson med nästa års
tävlingsönskemål. Detta kommer att stämmas av vid nästa distriktsmöte den 14 juni.
Övriga
Ingen övrig rapport.

§ 41
Rapport från resp klubb
Bollnäs: Nye ordföranden, Björn Pettersson, har många nya idéer. Hemsidan ska byggas om
med bl.a. bättre registervård, nyhetssida, kunna betala kurser on-line mm.
Man har också utsett en person som ska ägna sig åt medlemsvård.
Edsbyn: Har flyttat in i sin nybyggda klubbstuga. Stugan är på 160 m².
Dom har ett 100-tal kursdeltagare. Har börjat få igång ungdomsverksamheten.
Ljusnans tidning ska göra ett reportage.
Hofors: 18 aktiva instruktörer och 10 kurser på gång. Klubbens ungdomar "Hundbusarna" får
nu möjighet att prova på olika grenar. Bruks- och Lydnads-DM pågår men klubben har
problem att få fram domare och andra funktionärer. Ny hemsida igång.
Styrelsen jobbar med målstyrningen. Några av klubbens medlemmar jobbar med att ta fram
ritningar och kostnadskalkyler för en handikappanpassning av klubbstugan.
Hudiksvall: Agilitykurser pågår och agilitytävling planeras.
Järvsö: Tävlingarna börjar i juni. Kurser pågår. Belysning på parkeringen planeras.
Vindfällen som skulle tas om hand innebar att planen kördes sönder.
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Ljusdal: TÄS-genomgångar, bevakningshelg planeras och många kurser pågår. Certifiering
av 6 hundar från distriktet och 7 från Mellannorrland planeras. Jobbar med de uppsatta målen
bl.a. medlemsvård, behålla aktiva och att köket inte får gå med minus.
Sandviken: Klubben har fått några nya instruktörer. Flera kurser pågår och minst 2 kurser
planeras till hösten. Planering av DM för patrullhund den 3/6 pågår.

§ 42
Kongresshandlingar
Kongresshandlingar och motioner:
- FS-förslag. Tillstyrker.
- Valberedningens förslag. Tillstyrker.
- Motion 1 och 2. Stöder FS.
- Motion 3. Stöder FS.
- Motion 4. Stöder FS.
- Motion 5. Stöder FS.
- Motion 6. Stöder FS.
- Förbundsstyrelsens uppföljning - uppdrag redovisning 2011.
   Vi anser att FS redovisning är OK.

§ 43
DM-arrangemang
TÄS lade fram ett förslag om att ta bort den rullande listan för DM-arrangemang pga att vissa
klubbar inte har möjlighet att arrangera vissa prov. Beslöts att vi frångår denna lista och tar
beslut om nästa års arrangör vid distriktsmötet där nästa års tävlingsplanering beslutas, dvs
maj/juni-mötet.

§ 44
Övriga frågor
- Önskemål framfördes att distriktet ska utbilda tävlingsledare för brukshund patrull.
Förslagsvis vidareutbilda någon som redan är tävlingsledare. D-TÄS tittar på detta.

§ 45
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir den 14/6, kl 19.00, i Bollnäs.

                                            § 46
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………
Anette Johansson

Justeras Justeras

........................................................ ........................................................
Mona Hedlund, Hofors BK Per Svedberg, Edsbyns BK

Justeras

........................................................
Lars Carlborg, mötesordförande
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