
Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2012-06-14
Protokoll fört vid SBK
Gävleborgs Distriktsmöte
2012-06-14, kl.19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

När- Antal
varande röster

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

13                22

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

§ 47
Mötets öppnande
Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och
förklarade distriktsmötet öppnat.

§ 48
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 ombud med 22 röster.

§ 49
Anmälan om övriga frågor
- Tävlingsfunktionärsutbildning.
- Uteblivna ekipage vid tävlingar.

§ 50
Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 51
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marianne Östlund och Peter Widmark, båda
Skutskärs BK.

§ 52
Tidigare protokoll
Efter genomgång beslöts att lägga det Extra Årsmötesprotokollet och
Distriktsmötesprotokollet, båda daterade 120509, till handlingarna.
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§ 53
Ekonomi
Ekonomin per 120601, minus 14.000 kr i år. Tillgångarna uppgår till 30.000 kr.
Medlemsavräkningen ska betalas i juni.

§ 54
Rapport från styrelsen
- D-HUS ansvarig är nu utsedd, Ulla Altskog blir sammankallande och till sin hjälp har hon
Åsa Bagge, Gunilla Nyberg-Korner och Lisa Karlsson.

- De flesta av årets DM är nu genomförda.

DM i Spår:
1. Lotta Olsson med Svaigen's Glenfiddich, Ljusdals BK
2. Carina Byrén med Rapports Frost, Ljusdals BK
3. Eje Almqvist med Markdroppens Affra, Skutskärs BK

DM i Lydnad:
1. Yvonne Andersson med Hyzz Love Lipz, Söderhamns BK
2. Eva-Britt Lind med Vickulas Mocca, Järvsö BK
3. Anna Hilding med Busy Borders Grym, Gävle BK

DM i Patrullhund:
1. Christer Dahlberg med Queen Samba And Figaros Fibula, Ljusdals BK
2. Maria Andersson med Bergahoppets Dream Power, Gävle BK
3. Anita johansson, Crowhills Dina, Edsbyns BK

DM i Skydds inställt pga för få anmälda.

DM i Sök och Rapport genomförs under hösten.

- Valbo BK har genomfört ett extra årsmöte och ny styrelse är nu vald. Valbo ska genomföra
MH till helgen.

§ 55
Rapporter
Agilitysektorn
- Kvalperioden för SM i agility har gått ut, många ekipage från distriktet är kvalificerade.
- 3 av distriktets agilityekipage är kvalificerad att delta i European Open i Kristianstad.
HUS-sektorn
Ulla och Åsa träffades i tisdags och gjorde ett förslag till verksamhetsplan med utgång från
den verksamhetsplan som årsmötet fastställt.
1. Ta reda på hur det ser ut med lärare i distriktet, vilka som är aktiva och om fortbildning
behövs/önskas.
2. I samarbete med Studiefrämjandet planera en utbildningshelg till hösten för lärare o
instruktörer, alla grenar.
3. Se över instruktörsutbildningen, vad ska det kosta att utbilda sig till instruktör? Vem
betalar? Ska läraren ha betalt för att hålla instruktörsutbildning? Detta med arvode till lärare
har blivit aktuellt
i och med att det inte längre är självklart att distriktet/förbundet bekostar lärarutbildningen.
Ska den lärare som bekostat utbildningen själv jobba ideellt åt klubben/distriktet?
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RUS-sektorn och mental
Den planerade officiella utställningen är genomförd i Gävle. Totalt antal deltagande hundar,
både officiell och inofficiell, uppgick till ca 200. Utställningen genomfördes enligt plan.
14 MH genomförda under första halvåret. 85 hundar beskrivna varav 34 st av SBK-ras, dvs
40%. Alla distriktets beskrivare har tjänstgjort första halvåret. Klubbarna bör vara observanta
på de nya tjänstgöringsreglerna. Alla katgorier av mentalfunktionärer måste, fr.o.m 120101,
tjänstgöra minst en gång per kalenderår.
Tre klubbar har genomfört funktionärsutbildningar.
Ett MT har genomförts i distriktet.
Alla MH och MT har genomförts enligt plan.
Tjänstehundssektorn
DM genomfört, Christer Dahlberg och Queen Samba And Figaros Fibula från Ljusdal vann
och kvalificerade sig till FM.
Per Svedberg och Bo Björklund skall genomföra en utbildning av bevakningshundar.
Certprov i Ljusdal, 11 ekipage varav 8 godkända. 3 godkända från distriktet.
Tävlingssektorn
- 2/6 praktiskt domarprov, 7 deltagare.
- 4/5 teoretiskt tävlingsledarprov, 3 deltagare.
- 2013 års tävlingar sammanställda.
- Kompletterande utbildning för patrulldomare och -tävlingsledare i Sandviken den 13-14
oktober. Kursledare är Bo Ek.
- D-TÄS skickar skrivelse till SBK angående kostnader och intäkter vid tävling. Enligt
uträkningen så ökade kostnader och intäkter för bruks men nettot sjunker med 75,-/tävling.
Reseersättningarna är inte inräknade.
- Uppdatering av DM-regler pågår, ev förslag skickas till D-TÄS.
- Domarprotokollen måste skickas för arkivering till SBK,
- Ett möte ska genomföras med distriktets  tävlingssekreterare. SBK Tävling planerar att
utbilda 1 eller 2 personer i varje distrikt som ska kunna besvara ev frågor om programmet.
Övriga
- Ordföranden rapporterade från Kongressen. (MERA INFO FRÅN LARS)
- Hemsidan ska uppdateras med alla klubbars tävlingsfunktionärer. Listan ska innehålla namn,
mailadress och klubbtillhörighet på domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare

§ 56
Rapport från resp klubb
Bollnäs: Ett inbrottsförsök har gjorts i klubbstugan men förövaren kunde inte ta sig in. Dörren
skadades så ytterdörren fick bytas ut. Sekretariatet har lyfts och altantaket reparerats.
Edsbyn: Inget att rapportera.
Gävle: Flyter på enligt verksamhetsplan. Rallylydnadskurser pågår.
Hofors: DM i Lydnad på gång. Fortbildning av instruktörer. Målbildsträff med
sektoransvariga om hur dom ska följa upp målen. Kvalitetsansvarig för utbyggnaden är svår
att hitta.
Järvsö: De flesta kurserna är klara. Planering pågår inför julitävlingarna.
Ljusdal: Planering av tävling för patrullhund spår pågår. Träningshelg planeras i juli.
Parkeringsvaktsuppdrag åt kommunen.
Ockelbo: Diverse tävlingar och MH framöver.
Sandviken: Målmätningsrapporterade.

§ 57
Tävlingar
- 2013 års bruks- och lydnadstävlingar planerade. Samtliga tävlingar bör inrapporteras som
agility, rallylydnad, freestyle, MH och MT.
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§ 58

Övriga frågor
- Tävlingsfunktionärsutbildning: Sandviken kommer att utbilda patrulldomare och
patrulltävlingsledare, det finns plats för ytterligare deltagare.
Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare för lydnad måste startas upp, Valbo i
stort behov.
- Uteblivna ekipage: Vissa ekipage uteblir utan att meddela att dom inte kommer. Mötet
diskuterade olika lösningar, beslöts att varje klubb tittar igenom sina tävlingar och meddelar
D-TÄS namnen på förare och hund som uteblivit utan att meddela att dom inte kommer.
Skickas till D-TÄS, Leif Jönsson, senast 1 juli.
- Gävle BK firar 70-årsjubileum den 7/7.

§ 59
Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir den 20/9, kl 19.00, i Bollnäs.

                                            § 60
Avslutning
Mötesordförande Lars Carlborg som tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………
Anette Johansson

Justeras Justeras

........................................................ ........................................................
Marianne Östlund, Skutskärs BK Peter Widmark, Skutskärs BK

Justeras

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