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Protokoll fört vid SBK 

Gävleborgs kombinerade 

Extra Årsmöte och 

Distriktsmöte 2016-05-03, 

kl.19.00, Brukshundklubben 

i Bollnäs. 

  När- Antal  

  varande röster 

Bollnäs  1 3 

Edsbyn  0 0 

Gävle  0 0 

Hofors  2 2 fr.o.m § 30 

Hudiksvall  1 2 fr.o.m § 29 

Järvsö  2 2 

Ljusdal  0 0 

Ockelbo  2 2 

Sandviken  0 0 

Skutskär  1 2 

Söderhamn  0 0 

Valbo  0 0 

Styrelsen  6                    0 

Schäferhundkubben 0 0 

  9+6              13 

 

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran 

Svensson, Ulla Altskog och Mats Axenvik. 

 

Ej närvarande: Leif Jönsson, Lars Carlborg, Thomas Wängdahl och Håkan Obbarius  

 

 

  § 21 

Mötets öppnande 

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

det Extra Årsmötet och Distriktsmötet öppnat. 

 

  § 22 

Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 15 närvarande samtliga röstberättigade, varav 6 deltagare från styrelsen. 

 

  § 23 

Val av justerare tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anita Larsson, Järvsö BK, och Kjell Markstedt, Järvsö 

BK. 

 

  § 24 
Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts 

Årsmötet beslutades vara stadgeenligt utlyst enligt gällande regler.  

 

  § 25 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 
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  § 26 

Distriktsstyrelsens förslag nr 1 

Genomgång av styrelsens förslag avseende avgifter och ersättningar i samband med 

utbildning av funktionärer med krav på examination. 

 

Årsmötet beslöt godkänna att distriktsstyrelsen årligen beslutar om deltagaravgiften och 

kursledarersättningen.  

 

  § 27 
Beslut om omedelbar justering  

Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 26 

 

  § 28 

Anmälan övriga frågor 
- Vart ska fakturorna för grundmodulen skickas? 

 

  § 29 

Tidigare protokoll  

Ordföranden läste upp årsmötesprotokollet från den 20/3.  

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna.  

 

  § 30 

Ekonomi 

Kassören rapporterade om distriktets ekonomi. 

 

  § 31 

Rapport från styrelsen 

- Göran Svensson och Leif Jönsson representerar Gävleborgsdistriktet vid kongressen. 

- SM 2017: Distriktet har tillfrågats om att arrangera SM i Bruks och IPO 2017. 

Följande klubbar är tillfrågade om att arrangera var sin gren: Hofors = Rapport, 

Ockelbo = Spår, Gävle = Sök. Ansvarig för skyddsgrenen är inte klart ännu. 

Diskussioner pågår med kommunen om tillgång till planer i Skutskär. 

- Distriktstyrelsen har beslutat att anmälningar till distriktets utbildningar är bindande, 

det innebär att om en deltagare är anmäld men uteblir eller lämnar utbildningen så 

debiteras klubben utbildningskostnaden.  

- Distriktsstyrelsen påminde klubbarna om att besvara SBKs utskick ang Arbete för att 

nå målet ”Säkerställa SBKs uppdrag om förvaltning och avelsansvar”.  

 

  § 32 

Rapporter 

 

Tävling 

- Skicka in klubbens önskemål om 2017 års tävlingar senast 31/5. 

- Den 20/6 är det tävlingsplaneringsmöte i Bollnäs. Obligatoriskt deltagande av samtliga  

  klubbar. 

- Distriktets ev arrangerande av SM 2017 ska meddelas klubbarna före 20/6 för att dessa ska   

  kunna planera sina tävlingar. 

- Info har kommit från SKK ang nytt förslag på lydnadsregler. Snabb remiss kommer att  

  skickas ut dessa ska besvaras senast 20/9. 

- Drag: Det har varit 3 draghundträffar i Bollnäs. 

  Det blir en draghundsdag på lördag i Bollnäs. 

  Bollnäs kommer att hjälpa till med Draghunds SM som genomförs i Söderhamn. 

- Distriktet söker ansvarig utbildare för TS, 4 deltagare har anmälts från Söderhamn. Ulla  

  frågar Chatarina Axenvik. 
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Agility 

- Söker fortfarande ansvarig till agilitysektorn. 

  

RUS 

- Hudiksvall har inte möjlighet att anordna sin ansökta officiella utställning 2017. Gävle BK  

  kan överta denna utställning och anordna en 2-dagars om utställningen kan flyttas till 16  

  eller 17/7. Skrivelse måste skickas till SBK. Bob ansvarig. 

  

HUS 

- Allmäninstruktörsutbildning pågår. 

- Utvecklingsdagar, en i Gävle och en i Hudiksvall med Ulrika Norell. Påminn på hemsidan. 

- Studiefrämjandet i samarbete med HUS diskuterar att boka föredragshållarna Eva Bodfält  

   och Kurt Blixt. Återkommer om detta. 

   

Tjänstehund 

- Nästa möte 12/5 i Bollnäs. 

- En demonstration om tjänstehund i arbete i Valbo. 

- Ny kursomgång i höst om vi får fram en instruktör. 

- 10-11/6 DM för tjänstehundar i Falun. 

- FM arrangeras av Upplandsdistriktet i Marma i september. 

 

Hundars mentalitet 

- Kompletteringsutbildning har genomförts för MH-figgar. 

- Samtliga MH och MT banor i distriktet ska besiktas. Inga kostnader för klubbarna,  

  detta betalas centralt. 

 

Övriga 

- Inga övriga rapporter. 

  

  § 33 

Rapport från resp klubb 

Bollnäs:   

- Tävlingarna har börjat, bl.a. Hälsingeklövern. 

- En lydnadsdag har anordnats. 

- Köket håller på att renoveras. 

Edsbyn:  
- Ingen närvarande. 

Gävle:   
- Ingen närvarande. 

Hofors:   
- Har haft tillgång till inomhusträning i vinter. 

- Har även haft kurser i lokalen. 

- Tävlingarna har startat. 

- Ska anordna ett rasmästerskap för Howavart den 16-17/6. 

Hudiksvall:   
- Har haft problem att få ihop styrelsen men det ordnade sig till slut. 

- Agilitygänget har startat en egen klubb. Lämnar klubben, datum ej fastställt. 

- Ska försöka starta upp rally och nose work. 

- Ska prova en avtalsinstruktör för att genomföra en eller två allmänlydnadskurser. 

- Kommunen har grävt för vatten och avlopp i ett bostadsområde och har då grävt över  

   klubbens plan. Klubben söker bidrag för att kunna ansluta till vatten och avlopp. 
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Järvsö:   
- Kurser, tävlingar och MH påbörjat. 

- Nose Work utbildning pågår, några tjejer på klubben deltar. 

- Reparerar lite i köket. 

Ljusdal:    
- Ingen närvarande. 

Ockelbo:   
- Flera kurser pågår. 

- Städdag och sökhelg (14 deltagare) genomfört. 

- Flera MH på gång. 

- Tävlingar på gång. 

Sandviken:   
- Ingen närvarande. 

Skutskär:   
- Rustning av stugan pågår. 

- Kurserna har startat. 

- Tävlingar och BPH har börjat. 

Söderhamn: 

- Ingen närvarande. 

Valbo:     
- Ingen närvarande. 

  § 34 

Kongress och kongresshandlingar 
- Inga frågor kring Verksamhetsberättelsen. 

- FS 1, ang medlemsavgifter: Avslår FS förslag, ingen höjning.  

- FS 2, ang apportvikter och hinderhöjdet: Avslår FS förslag, anser att kongressens beslut 

2015 ska gälla. 

- FS 3, ang borttagande av beslut om regler på kongressen: Stöder FS förslag. 

- FS 4, ang revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT): Avslår FS förslag. 

- Motion nr 1 ang Brukshunden som e-post: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 2 ang ändring av datum för årsmöteshandlingars publicering: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 3 ang tvåstegsorganisation utan distrikt: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 4 ang åhörarplatser på kongressen: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 5 ang förbundets ekonomiska redovisning: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 6 ang motioner till distrikt och kongress: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 7 ang direktval till distrikts- och förbundsstyrelse: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 8 ang revidering av MT mentaltest 2017: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 9 ang krav på exteriörbeskrivning för tysk schäferhund: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 10 ang ålder vid exteriörbeskrivning för tysk schäferhund: Stöder FS förslag. 

- Motion nr 11 ang hinderhöjder och vikter för tung apport: Bifaller motionen. 

- Motion nr 12 ang apportvikt/hopphöjd: Avslår motionen. 

- Motion nr 13 ang apporvikt/hopphöjd: Avslår motionen. 

- Motion nr 14 ang uppdelning av parullhundsutbildning. Stöder FS förslag. 

 

§ 35 

Övriga frågor 

- Fakturor för grundmodulen: Fakturera den faktiska kostnaden till distriktets kassör som  

  fördelar kostnaden på deltagarna. 

 

§ 36 

Nästa distriktsmöte 

Nästa distriktsmöte blir den 1/9, kl 19.00, i Bollnäs.  
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        § 37 

Avslutning 

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

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………… 

Anette Johansson 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

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

Anita Larsson, Järvsö BK  Kjell Markstedt, Järvsö BK 

 

 

Justeras     

 

 

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

Hans Kinn, mötesordförande  


