
Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2018-10-25 

Protokoll fört vid SBK Gävleborgs 

Distriktsmöte 2018-10-25 kl 19.00, 

Brukshundklubben i Bollnäs. 

 

  När- Antal 

  varande röster 

Bollnäs  3 2 

Edsbyn  1 2 

Gävle  1 3 

Hofors  0 0 

Hudiksvall  2 2 

Järvsö  1 2 

Ljusdal  0 0 

Ockelbo  2 2  

Sandviken  0 0 

Skutskär  2 2  

Söderhamn  1 2 

Valbo  0 0 

Styrelsen  5 0  

  13+5 17 

Närvarande från styrelsen: Anette Johansson, Anita Larsson, Bertil Larsson, Bengt-Olof Brandt, 

Maria Andersson. 

Ej närvarande: Ulla Altskog, Leif Jönsson, Håkan Obbarius, Lars Carlborg, Ulrika Norell. 

 

§ 48 

Mötets Öppnande 

Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade 

Distriktsmötet öppnat. 

§ 49 

Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 18 närvarande, samtliga röstberättigade, varav 5 deltagare från styrelsen.  

 

§ 50 

Anmälan övriga frågor 

-  Funktionärsarvode 

 

 



§ 51 

Fastställande av dagordning 

Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

§ 52 

Val av justerare tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Persson Bollnäs BK och Lena Ask Olsson, Järvsö BK. 

 

§ 53 

Tidigare protokoll.  

Protokoll från möte 13/9.  

Tillägg till pkt Rapport från styrelsen, § 42: ”Avser grenen Bruks Patrullhund”. 

Protokollet godkändes med ovanstående tillägg. 

 

§ 54 

Ekonomi 

- Kassören rapporterade om distriktets ekonomi.  

- 31/10 ska alla klubbar faktureras för medlemsavgifter till distriktet. 

- Kassören föredrog medlemsstatistik, glädjande nog så ökar medlemsantalet i distriktet. 

 

§ 55 

Rapport från styrelsen 

- Det skall  finnas en Tjänstehundsansvarig person på varje klubb.Detta för att kunna ta emot och 

vidarebefordra information.  

- Lars Carlborg har på styrelsens uppdrag granskat klubbarnas verksamhetsberättelser. Klubbarna 

måste bli mer noggranna med sina verksamhetsberättelser. 

- Det har framkommit till styrelsen att det förekommer schismer på klubbarna. Det är styrelsens 

uppgift att ta tag i detta men för att kunna göra det måste styrelsen få kännedom. 

- Styrelsen uppmanar klubbarna att söka Stor Grabb/Tjej märket. 

- Träningsledarkort. Lars Carlborg kommer att skicka ut en förfrågan till klubbarna om vilka som 

behöver sådana.  

- Anette Johansson är anmäld till Organisationskonferens 25-27 januari 2019. 

 

§ 56 

Rapporter 

Tävling 

-Göran Svensson lämnar över ansvaret till Lars Carlborg vad gäller sammanställning av distriktets 

tävlingar. 

-Skutskär skickar Mats och Chatarina Axenvik ska på utbildningskonferens gällande IPO. 

-Birgitta Hagelin deltog som domare i Sök på Nordiska Mästerskapen. 



-Leif Jönsson påminner om att klubbarna bör ha regelrevideringsmöten och skicka in förslag på 

förändringar. Skickas både  till distriktet och SBK centralt. 

Agility 

-En instruktörsutbildning har startat i Bollnäs 

Patrull 

- Inget att rapportera. 

Rally 

- Inget att rapportera. 

Drag 

- Inget att rapportera. 

RUS 

- Gävle arrangerar en dubbel utställning den 4 & 5 juli 2020 

- Ljusdal arrangerar utställning den 20 sept 2020 

HUS 

- Allmänlydnadsinstruktörsutbildning pågår.  

Tjänstehund. 

-Regementets dag är genomförd. 

-Göran Svensson är anmäld till distriktsutbildning tjänstehund. 

-5 hundar är godkända på certprov, varav 3 är helt nya ekipage. 

-Ockelbo har haft informationsträff med förevisning. 

-Har deltagit vid Hundens Vecka i Hudiksvall, arrangör SKK i Hudiksvall. 

Hundars Mentalitet 

-Gävle BK kommer att hålla utbildning av MH figuranter 2-4 nov och MH testledare 24-25 nov. 

-Mona Lithner är klar som Testledare MT 2007.  

Övriga 

-Inga övriga rapporter.  

 

§ 57 

Rapporter från resp klubb 

Bollnäs: 

-Haft avslut på gemensamma träningar. 

-Har en lydnadstävling startklass och klass I kvar, i Kilafors hundhall. 

-Haft ett medlemsmöte med inbjuden föreläsare i ämnet Nosework, vilket ledde till att en NW-sektor 

har startats. 

Edsbyn: 

-Har torsdagsträningar. 

-Har haft ett SM-party för att fira sina 3 deltagare i SM. Det bjöds på Pizza-buffé och trevligheter. 

Gävle: 

-Har uppdelade träningskvällar pga stort deltagande. 

-Kommer att köra fler MH och MT pga stor efterfrågan. 

-Har flera tävlingar i sin inomhuslokal i höst.  

-Haft en inofficiell utställning i samband med 100-årsfirandet. 

Hofors: 

-Ingen rapport 

Hudiksvall: 

-Planerad 70-årsfest fick ställas in pga få anmälningar.  



-Regelrevideringsträff. 

Järvsö: 

-Kurserna är avslutande, förutom en valpkurs, en NW1 och en NW2 som fortfarande pågår. 

-Haft en regelrevideringsträff 

-Haft KM i Lydnad , Rally och Agility. Samt arrangerat DM i Lydnad 

 Ljusdal: 

-Ingen rapport  

Ockelbo: 

-Haft en söktävling. 

-Haft distriktets första NW tävling med 50 anmälda den 30 sept 

-Haft många MH 

-Haft många kurser, bla en ”småhundskurs” 

Sandviken: 

-Haft medlemsmöte 

-Tillsatt en valberedning 

-Många vakanta platser i både styrelse och sektorer 

-Jobbar på att få igång klubben igen 

Skutskär: 

-Har avslutat valpkurs 

-Haft MH 

-Haft NW-kurs 

-Har träningsgrupper för Bruks, IPO, Skydd 

-Jubileumsutställning 

Söderhamn 

-Klar med tävlingar och KM 

-Medlemsantalet ökar 

Valbo: 

-Haft ett extra årsmöte för val av revisorer och revisorssuppleanter. 

-Haft föreläsning i ämnet Hundmassage. 

-Haft en prova-på dag i Patrullhund. 

-Har startat ett samarbete med ”Aktiv Hundgrupp” vilket ger oss möjlighet att använda deras 

inomhuslokal under vintern och de får utnyttja våra appellplaner på torsdagar.  

-Har firat 100-årsjubileum. 

-Haft föreläsning med Sofie Schelin i ämnet ”Den utåtagerande hunden” 

-Har flera träningsgrupper i agility, viltspår och bruksspår. 

-Haft flera kurser. 

-Haft onsdagsträningar. 

-Medlemsantalet har ökat. 

-Deltagit i två lydnadslag-tävlingar. 

-Haft lydnadstävlingar i maj, juni och sept. På sept-tävlingen hade vi  59 starter. 

-Haft en två-dagars rallytävling. 

 

§ 58 

Övriga frågor 

- Funktionärsarvode. Hur belönar vi våra funktionärer? 

Bollnäs BK har ett system för ”morötter”. Dom delar med sig till den som är intresserad. 



Vi pratar också om reseersättning för domare som är skattepliktig. Vi får återkomma till detta. 

 

§ 59 

Nästa Distriktsmöte 

Årsmöte i Skutskär  den 2019-03-17 kl 13.00. 

 

§ 60 

Avslutning 

Sammanträdet avslutades av ordförande Anette Johansson som tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet 

 

……………………………………………………… 

Anita Larsson, vice sekr  

Justeras   Justeras 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Lena Ask Olsson  Lena Persson 

Järvsö BK   Bollnäs BK 

 

Justeras 

 

……………………………………………………….. 

Anette Johansson 

Ordförande 


