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§ 721

Mötets öppnande.
Stefan Dahlhielm hälsade alla välkomna till distriktsmötet. Mötet förklarades för
öppnat.

§ 722

Val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet
Valdes Martin Holmberg och Elin Eriksson - tillika rösträknare vid behov - att jämte
ordföranden justera distriktsmötesprotokollet.

§ 723

Fastställande av röstlängd
Beslöt mötet att vid behov fastställa röstlängden.

§ 724

a) Val av ordförande för mötet
Mötet beslöt att välja Stefan Dahlhielm till mötesordförande.
b) Anmälan om styrelsens val av sekreterare
Anmäldes att styrelsen utsett Lise-Lott Svensson till sekreterare vid mötet.

§ 725

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 726

Rapporter av vikt från styrelse, sektorer, lokal- och rasklubbar
Styrelsen: Representant från distriktsstyrelsen var närvarande i helgen på Varbergs
BK 75 års jubileum, mötesordförande framförde ett tack för trevlig fest.
Valberedningen: Har påbörjat ett arbete med att vara närvarande på lokalklubbarnas
medlemsmöten, för att informera om vikten av att engagera sig i styrelsearbete. Har
hittills varit på Varbergs BK och det mottogs positivt.
Prov och tävling: Intresseförfrågan om att bli lydnadsdomare har gått ut till
lokalklubbarna, 9 stycken är intresserade och klubbarna ska godkänna ”sina” att gå
utbildningen. Informationsmöte den 23 maj 2017 och kursstart juni 2017.
Provdatum för det teoretiska provet är fastställt, 6 december 2017.
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It / info: Distriktets hemsida uppdateras. Vill att lokalklubbarna mejlar in information
om sina planerade arrangemang så de kan läggas in även här.
Laholm BK: Har nu haft 2 stycken avtalsinstruktörer aktiva sedan hösten 2016. De
har haft 8 kurser av totalt 24. Ekonomiskt har det visat sig att det inte blivit så mycket
över till klubben som man trodde, pga. att avtalet varit utformat felaktigt.
Erfarenhet, att skriva ett bättre avtal om fortsatt samarbete.
Varberg BK: Här har 1 avtalsinstruktör varit aktiv sedan hösten 2016, med positiv
respons. Positivt med alla nya medlemmar och att kurser startar kontinuerligt.
En fråga dök upp, En person håller privatlektioner på brukshundklubb och inte är
medlem, vad gäller? Hur gör andra klubbar?
Mötet gav Kenneth Brorsson i uppdrag att på nästa distriktsmöte återge svaret ifrån
Inga-Lill Tollstam angående denna fråga om medlemskap och träning på
brukshundklubb.

§ 727

Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor förelåg mötet

§ 728

Kongressen 2017
A) Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom
B) Ekonomi & revisionsrapport
Inga synpunkter.
C) Valberedningens förslag
Distriktet tillstyrker valberedningens förslag
D) Förslag/Motioner
Förbundstyrelsens
förslag 1:
Distriktet avslår FS förslag
efter omröstning, 13 nej (Varberg, Halmstad, Laholm)
7 ja (Falkenberg, Ullared, Oskarström)
förslag 2 - 3:

Distriktet följer FS förslag

Motionerna 1 - 3:

Distriktet följer FS förslag

E) Övriga frågor
Stefan bad om mötets mandat för kongressdelegationen att ändra fattade beslut på
kongressen, om ny eller annan information framkommer där. Mötet biföll begäran.
§ 729

Distriktets ekonomi.
Inget att rapportera

SBK Halland

§ 730

Distriktsmötesprotokoll 2017-05-09

3 (3)

Valberedningen, val av suppleant
Förslag Carina Haglund, Varberg
Mötet beslutar att godkänna Carina Haglund som suppleant i distriktets valberedning

§ 731

Licensgruppen
13 nya licenser, alla 3 grupper ingår i dessa ( IPO, Svensk skydd, mondioring)

§ 732

Nästa distriktsmöte
Återkommer, datum inte bestämt

§ 733

Mötets avslutande
Mötesordförande tackar för förtroendet att leda distriktsmötet och avslutade
distriktsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Lise-Lott Svensson
Sekreterare

Justeras:

Stefan Dahlhielm
Mötesordförande
Action
17-05-09

Elin Eriksson
Justeringsman

Martin Holmberg
Justeringsman

§ 726

Mötet gav Kenneth Brorsson i uppdrag att på nästa distriktsmöte återge
svaret ifrån Inga-Lill Tollstam angående denna fråga om medlemskap och
träning på brukshundklubb

§ 628

Mötet beslutar efter votering att även Morgan Johansson, Laholm åker
med som delegat till årets kongress
Mötet beslutar att Morgan Johansson, Laholm, Sammankallande, Lasse
Henningsson, Ullared, Carina Dahlhielm, Halmstad, Peter Simlund,
Varberg och Annika Svensson-Wilson, Falkenberg ingår i Licensgruppen
Mötet beslutar att godkänna Carina Haglund som suppleant i distriktets
valberedning

Beslutslista
16-05-10

§ 630

17-05-09

§ 730

