SBK GÄVLEBORGSDISTRIKTET
Protokoll fört vid SBK Gävleborgs distriktsmöte 24 oktober 2019 i Bollnäs

Bollnäs
Edsbyn
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Järvsö
Ljusdal
Ockelbo
Sandviken
Skutskär
Söderhamn
Valbo
Distriktet

Närvarande
1
1
1
1
2
2
2
6
10+6

Antal röster
2
2
3
2
2
2
0
2
0
0
0
0
__
15

Närvarande från styrelsen: Anita Larsson, Bertil Larsson, Bengt-Olof Brandt, Maria Andersson,
Karin Spännare, Lars Carlborg
Frånvarande från styrelsen: Katarina Bergkvist, Ulla Altskog, Leif Jönsson, Håkan Obbarius
§ 49 Mötets öppnande
Ordförande Anita Larsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 50 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 10 närvarande med 15 röster samt 6 deltagare från styrelsen.
§ 51 Anmälan övriga frågor
Inget
§ 52 Fastställande av dagordning
Beslöts att godkänna dagordningen.
§53 Val av justerare
Mötet beslöt att välja Gisela Sahlander Edsbyn BK och Elisabeth Mattsson Gävle BK till att justera
dagens protokoll.
§54 Tidigare protokoll
Föregående protokoll från 20190911 godkändes och lades till handlingarna.
§55 Ekonomi
Se bifogade dokument ej här, tillgångar 148 641 kr och årets resultat -21 132 kr.
I oktober kommer årets medlemsavgifter till klubbarna att faktureras.
§56 Skrivelser
Se bilaga ej här, kommunicerade med klubbarna.
Påminner klubbarna om att registrera 2020 års medlemsavgifter i Medlem Online.
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§57 Rapport från styrelsen
Motion till D-årsmötet från Skutskärs BK angående DM i bruksgrenar.
Avsikten är att öka intresset för bruksgrenarna.
§58 Rapporter
TÄS:
Bruks: Tävlingssäsongen slut, domar- och tävlingsledar-konferens blir på Gävle BK
den 16 november.
Lydnad: Träningsdag för tävlingsledare 2019 blev inställd p g a få anmälningar.
Planeras att genomföras tidigt 2020 med huvudvikt lagd på uppläggning av
lydnadsplan i klass 2 och 3.
Agility: Sandvikens BK har genomfört en officiell agilitytävling, den första på många år.
Patrull: Inget att rapportera.
Rallylydnad: Sista utomhustävlingarna har gått och nu är det bara några i inomhuslokaler
och ridhus kvar. Åsa Palm Järvsö BK gör examinationen som domare på Hudiksvalls tävling
den 9 november. Skrivarutbildning klar med nio deltagare.
Drag: SM i barmarkdrag arrangerades i oktober av Gävle Skidklubb. Ett mycket trevligt
arrangemang där medlemmar från flera brukshundklubbar var funktionärer.
Distriktsframgångar blev det i grenen Cykel där Andreas Schelin Valbo BK blev 2:a i
klassen DBM (cykel män) och Lennart Roos Edsbyns BK blev 3:a i klassen DBMO (cykel
män äldre veteran).
HUS: I Söderhamn kommer det att startas en allmänlydnadsinstruktörsutbildning.
Planeras en föreläsning i ämnet mentalitet hund och en visning av möjligheterna med
webutbildningar där Therese Strate från SBK:s kansli kommer och visar.
Tjänstehund: Edsbyn BK har genomfört en prova på dag. Få deltagare då dagen drabbades
av hällregn. Hudiksvall BK har haft en informationsträff.
Planeras 2020 för två patrullhundskurser, Ljusdal traditionell och Hudiksvall internat.
Söker DM-arrangör för 2020.
Avel & Hälsa: Utställningar år 2021 i Ljusdal och Gävle har klart med datum.
Planeras att senast i februari 2020 ha en träff med bangenomgång av
nya MH-anvisningar som gäller fr o m 1 januari 2020.
Hemsidan: Under uppbyggnad.
Medlemsstatisk: Distriktet har ökat medlemstalet med 67 medlemmar i år.
23 oktober var det 1 892 medlemmar.
Övriga: I projektet ”Sund med hund” har Maria Andersson Gävle BK utbildat sig till
Friskvårdsinstruktör. Maria A kommer gärna ut till klubbarna för att få igång aktiviteter.
Det finns även fyra nivåer av diplomering för deltagarna.
§59 Rapporter från respektive klubb
Bollnäs: Kurser genomförda för valpar och rallylydnad. Efter kurserna finns uppföljning
med temakvällar för att locka till fortsatt aktiviteter med hund.
Klubben har även nose work-aktiviteter.
Edsbyn: Mycket kurser i år valp, allmänlydnad, nose work, lydnad för nybörjare.
Ont om funktionärer till tävlingar, både auktoriserade och övriga.
Gävle: Kurser rullar på med löpande starter i olika inriktningar. Haft MH och MT men har
sista nu i helgen för i år. Tävlingarna inom rally och lydnad fortsätter i inomhushall då vi fått
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godkänt med några där för november och december.
Har arrangerat Svenska Rottweilerklubbens rasmästerskap i spår, sök och rallylydnad den
21-22 september samt haft en inofficiell utställning den 19 oktober.
Ett BH-prov genomförs 25 oktober med 15 anmälningar.
Hofors: Ny ordförande vald efter vakans från årsmötet, Åsa Bagge.
Kurser för valpar och agility III. Tävlingar klara med appellspår och lydnad i september.
Hudiksvall: Mycket kurser och nya medlemmar genom anlitande av avtalsinstruktör.
Aktiviteterna på klubben har ökat, mycket varje kväll. Vinterträning och troligen kurser
inomhus till vintern. Svårt med auktoriserade tävlingsfunktionärer.
Järvsö: Kurser i allmänlydnad, rallylydnad och nose work. Tävlingar i appellklass och
lydnad alla klasser. KM genomfört i agility och nose work.
Ljusdal: Ett godkänt ekipage för Bevakningshund HV, Karin Söderberg med Bella.
KM Bruks, Utställning och Patrull är avklarat, kvar att genomföra är KM Rallylydnad.
Den årliga Officiella och Inofficiella utställningen är genomförd, något mindre antal hundar
än föregående år. Bra med funktionärer och dagen flöt på utan några som helst incidenter.
I samband med utställningen hade vi lydnadstävling startklass, klass 1 och klass 2.
Alla kurser avslutade nu, men det finns underlag till att starta en till valpkurs i november.
Instruktörer finns till denna. Planeringsdag i november då vi förbereder
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för 2020. Stänger vattnet i stugan och
bygger om till inomhusträning.
Ockelbo: Genomfört kurser och temakvällar. MH klart för i år. Lite av mellanår 2019 för
tävlingar dock elitspår med 16 starter. Har fungerat bra med funktionärer
Sandviken: Ordförande har flyttat och avsagt sig uppdraget.
Skutskär: Ingen rapport.
Söderhamn: Ingen rapport.
Valbo: Ingen rapport.
§60 Övriga frågor
Det är dags att i SBK Tävling publicera tävlingarna för 2020, görs centralt. Framtagandet av
nytt tävlingsprogram gör att tillfälliga anvisningar kommer om när tävlingarna skall öppnas
för anmälan och hur anmälningsavgiften skall betalas. Nytt system i drift senast 1 april.
TÄS kommer med förfrågan om utbildningsbehov 2020. Svar önskas senast 28 december för
att fortsätta planera.
Diskuterades hur klubbarna ska få igång ungdomsaktiviteter, behövs påfyllnad av yngre som
vill jobba med hund.
§61 Nästa distriktsmöte
Nästa distriktsmöte blir distriktsårsmötet som blir i Söderhamn i mars 2020.
§62 Avslutning
Ordförande Anita Larsson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

______________________
Ordförande, Anita Larsson
______________________
Justerare, Gisela Sahlander

______________________
Sekreterare, Lars Carlborg
________________________
Justerare, Elisabeth Mattsson
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