Protokoll vid Gävleborgs Distriktsmöte 2018-09-13
Protokoll fört vid SBK Gävleborgs
Distriktsmöte 2018-09-13, kl 19.00,
Brukshundklubben i Bollnäs.

Bollnäs
Edsbyn
Gävle
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Närvarande från styrelsen: Anette Johansson, Lars Carlborg, Anita Larsson, Bertil Larsson, Bengt-Olof
Brandt.
Ej närvarande: Ulla Altskog, Leif Jönsson, Håkan Obbarius, Maria Andersson, Ulrika Norell.

§ 35
Mötets Öppnande
Ordförande Anette Johansson hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade
Distriktsmötet öppnat.
§ 36
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 närvarande, samtliga röstberättigade, varav 5 deltagare från styrelsen.

§ 37
Anmälan övriga frågor
- Patrullhundars deltagande vid tävling
- Patrull tävlingsledare

§ 38
Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 39
Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carina Ydrevall Järvsö BK och Laila Lindgren Ockelbo BK.
§ 40
Tidigare protokoll
Detta fanns ej tillgängligt justerat.

§ 41
Ekonomi
Kassören rapporterade om distriktets ekonomi. Se bilaga.

§ 42
Rapport från styrelsen
- USM i Gävle. Dåligt med hjälp från distriktets lokalklubbar. Bristande kommunikation beträffande
anskaffande av funktionärer. Men det var många tävlande och ett lyckat arrangemang.
- En skrivelse har skickats till UG Bruks, med en kopia till andra distrikt, där vi påtalar risken med att
prioritera certade hundar framför övriga. Lokalklubbarna vill inte längre anordna tävlingar i patrull på
grund av detta.

§ 43
Rapporter
Tävling
-Stora framgångar för distriktet i årets SM i Blekinge
SÖK: Guld till Erik Wiklund och Mara Von Roten Merlin Hudiksvalls Brukshundklubb
SPÅR: Brons till Lillemor Arthursson och Enduros Freda Hudiksvalls Brukshundklubb
SKYDDS: Elfte placering till Emelie Söderberg och Bruksviljans Arga Edsbyns Brukshundklubb
RALLY: Fjärde placering till Matilda Persson och Flugdammens Curry Gävle Hundungdom
Lydnad hade ingen deltagare från distriktet
-Resultat NM 2018
SÖK: Silver till Erik Wiklund och Mara Von Roten Merlin Hudiksvalls Brukshundklubb
RAPPORT: Brons till Åsa Damberg och Molars Varga Hudiksvalls Brukshundklubb
-Vi har fått 6 st nya tävlingsledare i Bruks
-Vi har fått 1 st ny klass 2B domare, Lisa-Marie Karlsson
-Den 28 okt i Järvsö blir det en uppdömning till klass 1 domare i Lydnad

-DM-mästare i SÖK blev Mattias Wannberg, Söderhamns Brukshundklubb med Mallekrafts Fasa, tvåa
kom Lisa-Marie Karlsson, Gävle Brukshundklubb med Natus Evil Louie.
Agility
-En instruktörsutbildning startar i höst i Bollnäs
-Lista med kontaktpersoner i klubbarna håller på att upprättas
Patrull
-En utbildning av tävlingsledare har utförts i distriktet av Göran Svensson, slutprov med godkänt
resultat har gjorts. Men på grund av nån kommunikationsmiss med centrala SBK har vi sedan fått
veta att utbildningen inte är giltig. Sista ordet är nog inte sagt i denna fråga.
Rally
-Utbildning av skrivare och sekreterare har genomförts i Gävle.
- DM i rally har genomförts i juli månad i Gävle. DM-mästare blev Katarina Sjöström med Karriärs In
Your Eyes, Sandviken. Tvåa kom Anna-Lena Jonsson med Amazing Work Zärla, Sandviken och trea
blev Natalie Swahn med Grandenspitz Rango, Gävle.

Drag
-Laila Eriksson meddelar att det är inget drag i draget.

RUS
- Gävle har haft en utställning
- Gävle arrangerar en dubbel utställning den 4 & 5 juli 2020
- Ljusdal arrangerar utställning den 20 sept 2020

HUS
- Grundmodulutbildning har startat. 12 st anmälda till denna, varav 8 st för Ulla Altskog
och 4 st för Maria Lindskog.
- Funktionärsbrist råder i klubbarna.

Tjänstehund
- Försvarsmaktsmästerskap i Blekinge
6:a Mats Andersson med Tezz Söderhamns Brukshundklubb
18:e Catarina Wenzel med Crattan Söderhamns Brukshundklubb
30:e Charlotte Olsson med Heidi Edsbyns Brukshundklubb
-Varje klubb måste ha en kontaktperson hos FM. Distriktet har i uppdrag att samla in namn och
vidarebefordra till SBK centralt. Ska vara klart före jul.
-24-25 nov ska det hållas en central utbildning, Göran Svensson åker på denna.
-Kontaktperson för tjänstehund i distriktet är Maria Andersson.
Hundars Mentalitet
-Lena Jonasson-Fischer är klar med sin utbildning till beskrivare, dock återstår att bakbeskriva
ytterligare hundar innan hon är helt godkänd.

-Hans Kinn uttryckte önskemål om att vi samarbetar med närliggande klubbar beträffande
funktionärer.
Övriga
-2022-01-01 blir det nya regler. Revideringen har börjat. Det finns ett formulär på SBK’s hemsida
där man kan skriva in förslag, både som klubb och som privatperson. Formuläret är öppet till
31 dec 2018. Distriktet har ett önskemål om att klubbarna har medlemsmöten och diskuterar
regelrevideringen och skickar in sina synpunkter till distriktet senast 30 november.

§ 44
Rapporter från resp klubb
Bollnäs:
-Haft många kurser.
-Firat 100-års jubileum en hel vecka med olika aktiviter och avslutades med en fest.
-Har ett stort instruktörsbehov.
Edsbyn:
-Kurserna rullar på.
-Haft en lägerdag med 10-15 ekipage.
-Bara lydnadstävlingar nästa år.
-Förbättrat appellplanen.
Gävle:
-Ska arrangera Nosework doftprov 1+2
-Birgitta Hagelin har blivit instruktör och domare i NW.
Hofors:
-Få medlemmar, liten verksamhet, inställd sök-tävling pga inga anmälda.
Hudiksvall:
-Haft många kurser
-Inställd rapporttävling pga för få anmälda.
-Nya funktionärer i rally, både sekr och skrivare.
Järvsö:
-Många tävlande
-Haft ett ungdomsläger Mycket uppskattat
-Kurserna rullar på
Ljusdal:
-Extremt intensiv vår
-4 st nya godkända tävlingsledare
-Höstens kurser är igång
-Genomfört Elitspårtävling, certprov för FM-hundar
-Utställning på gång 23 sept
Ockelbo:
-Ska ordna ett flertal MH i höst
-Ska ha en NW tävling med 50 anmälda den 30 sept
-Har fått nya mentalfiguranter utbildade
-Deltar i Studiefrämjandets hundvecka

Sandviken:
-Ingen närvarande
Söderhamn
-Haft många kurser
-Fått 1 st ny mentalfigurant
Skutskär:
-Ingen närvarande
Valbo:
-Ingen närvarande
§ 45
Övriga frågor
- Vad ska vi göra för att öka deltagandet på distriktmötena?
- Lars Carlborg kommer att skicka ut information om träningsledarkort till klubbarna.
- Vi ska beställa ett ex av den nya logon till distriktet. Kan också beställas av klubbarna, kontakta
Sanna Ameln på kansliet.
§46
Nästa Distriktsmöte
Distriktsmöte i Bollnäs den 2018-10-25 kl 19.00.
§ 47
Avslutning
Sammanträdet avslutades av ordförande Anette Johansson som tackade för visat intresse.
Vid protokollet

………………………………………………………
Anita Larsson, vice sekr
Justeras

Justeras

………………………………………………………
Carina Ydrevall
Järvsö BK

………………………………………………………
Laila Lindgren
Ockelbo BK

Justeras

………………………………………………………..
Anette Johansson
Ordförande

Tillägg till pkt Rapport från styrelsen, § 42
- En skrivelse har skickats till UG Bruks, med en kopia till andra distrikt, där vi påtalar risken med att
prioritera certade hundar framför övriga. Lokalklubbarna vill inte längre anordna tävlingar i patrull på
grund av detta.
TILLÄGG: avser grenen Bruks Patrullhund

