SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Smålandsdistriktet

Protokoll Distriktsmöte
Plats: Vrigstad Värdshus
Tid: 10 oktober 2015 kl 11.00-14.00
Närvarande: 8 klubbrepresentanter från Emådalen BK, Sommenbygden BK, Höglandet BK,
Jönköping BK, Nybro BK, Oskarshamn BK, Älmhult BK och Värnamo BK. Därutöver
valberedningen och ansvarig för agilitysektorn samt styrelsen. Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Billy Andersson hälsar alla välkomna.

§ 2.

Fastställande av röstlängd eller hänskjuta frågan och tas upp vid behov
Närvaro enl bilaga 1.

§ 3.

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
På ordförandes fråga uttalade mötet att mötet blivit utlyst enligt gällande stadgar.

§ 4.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Henrik Engström, Jönköping BK och Sven-Gunnar Ågren, Oskarshamn BK valdes att
justera dagens protokoll.

§ 6.

Ordförandes punkt
 Ordförande informerade om att värdegrundsarbetet, den sk ”Smålandsmodellen”
kommer att läggas ut via internet så klubbar kan anmäla sig hit.
 Informerade även mötet att hundar från Försvarsmaktens hundtjänstenhet inte
längre får utbildas och certifieras till patrullhundar. Detta för att de saknar
registrering i SKK. Se bilaga 2.
 Klubbar som inte kan delta vid distriktsmötena bör anmäla förhinder. Endast
Mönsterås BK, Torsås BK och Njudung BK har föredömligt anmält att de ej kunde
närvara. Från 21 klubbar har varken anmälan eller förhinder lämnats.

§ 7.

Kassörens rapport
Kassör Anders Falk redogjorde för
 Medlemsantalet till 2015-09-30. Antalet medlemmar är 5 947 st. Bilaga 3.
 Balansrapport per tiden 2015-01-01-2015-10-08. Bilaga 4.
 Resultatrapport per tiden 2015-01-01-2015-10-08 Bilaga 5a och 5b.
 Budgetuppföljning 2015. Bilaga 6.
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§ 8.

Utbildningssektorns rapport
Ansvarig för sektorn, Carina Andersson, rapporterar genom sekreterare Ann-Christine
Holm:
Sektorn kommer att planera för två grundmoduler om året samt en instruktörsutbildning
i början av varje år.
L1 och L2 kommer att anordnas efter behov.
Krav kommer att läggas på att man måste gå Ledarutveckling 2 (L2) för certifiering i
ALI steg 2.
4-5 december genomförs en L2 på Växjö BK.

§ 9.

Tävlingssektorns rapport
Erik Rosander rapporterar:
En enkät har utgått till distriktets klubbar där en redogörelse av klubbarnas samtliga
tävlingsfunktionärer efterfrågas. Undantaget domare i bruks och lydnad.
Smålandsdistriktet har beviljats arrangera SM i lydnad och rallylydnad 2016 med
Jönköping BK som arrangör.
Examination av de bruksdomare som Erik utbildat under året genomfördes på
Sölvesborg BK 26/9. Två deltagare från Växjö BK och en deltagare från Karlshamn
BK.

§ 10.

Rasutvecklingssektorns rapport
Michael Rosell och Mikael Eriksson upplyser om att funktionärslistorna nu är
uppdaterade.
Tjänstgöringskort till funktionärer håller på att skickas ut.
Sektorn ber de klubbar som skickar in MH och MT-listor att skriva namnförtydligande
på funktionärerna. Vissa namnunderskrifter går inte att tyda och då inte heller att
uppdateras.
Jönköping BK ställer fråga om hjälp med att kontakta RUS centralt. Frågeställning
skickad till dem ang ev gamla regler i systemet har ej besvarats. Distriktets RUS-sektor
tar upp frågan med SBK centralt.
Angelita Nooni, ansvarig för utställningsdelen kommer att anordna en träff för
ringsekreterare.

§ 11.

PR-sektorns rapport
Inget att rapportera.

§ 12.

Tjänstehundsektorns rapport
Billy Andersson rapporterar:
Patrullhundskursen som bedrivs i distriktets regi fortgår. Uppehåll kommer att göras vid
jul med start igen i slutet av januari. Certifieringsprov blir i slutet av april 2016.
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§ 13.

Rallylydnad.
Sanne Laursen rapporterar:
Om en uppdatering för rallyinstruktörer.
En samarbetsträff har hållits i Blekingedistriktet om hur de olika distrikten kan
samordna utbildningar mm.
En utbildning till rallyinstruktör hålls i Växjö och en i Nybro.
Fråga ställs av Sommenbygdens BK varför utbildningar inte kan läggas längre norrut i
Småland. Sektorn tar till sig detta.
Förslag ges även att information om utbildningar ska läggas ut på hemsidan så
intresserade kan anmäla sig.

§ 14.

Agilitysektorns rapport
Mikael Nilsson rapporterar:
Från 1 januari 2016 kommer Agilityklubben att kliva av från SBK tävling.
DM i agility har genomförts på Jönköping BK 3 oktober. 80 deltagare. Lagtävling var
en ny och mycket uppskattad gren. DM kommer att arrangeras första helgen i oktober,
varje år. 2016 är det på Mönsterås BK.
Växjö BK arrangerar SM 2016.
En klubbkonferens kommer att hållas på Oskarshamn BK 13 februari 2016.
Fråga uppkommer om medlemskap eller ej i SBK för att tävla i agility. Distriktets
policy är att det tillhör god kutym att betala medlemsavgift när man nyttjar klubbens
bana och mark.

§ 15.

Rasklubbarnas rapport
Inget att rapportera.

§ 16.

Övrigt
a) Ge och Ta
Förfrågan från SBK centralt om vilka diskussionsämnen som distrikten vill ha är
utskickade. Småland ger förslaget att diskussion förs om vad SBK kan göra för
lokalklubbarna. Ex om SBK kan erbjuda försäkringar till lägre pris, hjälp med
marknadsföring, och hjälp med uppbyggnad av hemsidor. Mötet samtycker till att vi
jobbar på ett bättre samarbete med SBK.
Ordförande ger valberedningen frågan om de har något att informera om.
Sammankallande Christer Thyrén upplyser mötet om att de har tillsatt 2:a
suppleantplatsen med Jan-Erik Ek, Emådalens BK. Han hälsas varmt välkommen.
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§ 17.

Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande för visat intresse att delta på distriktsmötet och
hoppas på återseende vid nästa medlemsmöte.

Vid protokollet

Ann-Christine Holm

Justeras

Sven-Gunnar Ågren

Ordförande

Billy Andersson

Justeras

Henrik Engström

