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Närvarande: Stefan Dahlhielm, Tomas Samuelsson, Magnus Karlsson, Kennet Gustafsson,
Christina Olsson, Roger Nordlinder, Kenneth Brorsson, Jan Svensson, Ulf Simonsson och
Lise-Lott Svensson.

§ 435

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

§ 436

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 437

Val av justeringsman för mötet
Roger Nordlinder att jämte mötesordförande justera mötets protokoll

§ 438

Actionlista
Inget

§ 439

Skrivelser
Inga frågor

§ 440

Rapporter av vikt
Hundägareutbildning
Det är svårt att få kommittén att fungera, med ett dåligt engagemang.
Sammankallande har aviserat sin avgång till nästa årsmöte.
Prov och tävling
• 2018 års tävlingar är klara och godkända, inga tävlingar i Laholm.
• Domare utbildningen (lydnad) rullar på, 8 stycken aspiranter. Teoriprovet görs
den 6 december 2017.
• Frågan ställdes om kommittén får avsluta året med jultallrik? Inga synpunkter.
• Förfrågan kommer gå ut om ny utbildning av TL/sekreterare i lokalklubbarna?
• All information om regelförändringar/anvisningar går ut till samtliga domare för
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kännedom.
Den 18 november kommer det en representant från centrala UG, som kommer
informera samt besvara på frågor. Kommer en inbjudan till
TL/sekreterare/domare (lydnad). Förfrågan om distriktet betalar
resekostnaderna för detta? (ca 2.000 kr)
Mötet beslutar att bevilja ansökan

Ekonomi
a. Resultatrapport redovisades per 170912, ackumulerat resultat totalt 57.402,50
kronor.
b. Utökade kostnader för distrikt / lokalklubbar
Det har aviserats om att det kommer bli större kostnader för distrikt och
lokalklubbar för kongresser /konferenser från 2018, då förbundsavgiften inte
räcker till att täcka kostnaderna. Närmast är det Ras/Rus konferensen i
november, denna blir den sista som blir kostnadsneutral.

§ 442

Bordlagda frågor
Beslut VU-mötet 2017-06-11

§ 443

Förslag ledamöter kommittén samhällsnytta
Föreslagen är Mats Silver, Halmstad.
Louise Törnkvist och Ove Almersson som enbart ska syssla med rekrytering.
Mötet beslutar att godkänna de föreslagna.

§ 444

Samhällsnytta / ersättning från försvarsmakten
Sammankallande vill ha kopia på all utbetalning som belastar kommittén.
Får ingen information centralt, önskar hjälp ifrån distriktet med att framföra
synpunkterna, arbetsgrupp utsedd.

§ 445

Distriktsavgifter
Information om skrivelse ifrån SBK Halmstad avdelningen angående distriktsavgifter.
Frågan behandlad.

§ 446

Distriktets hemsida/protokoll
Protokoll från distriktsmöten och styrelsemöten kommer läggas upp på distriktets
hemsida, börjar med 2017.

§ 447

Planeringskonferensen / Distriktsmöte 2017-10-15
Då det varit dåligt engagemang ifrån lokalklubbarna de senaste
planeringskonferenserna bestämdes att det i år endast blir ett distriktsmöte med
information av vikt.

§ 448

Laholms BK
Det är olustig stämning på Laholms BK
Laholms BK har haft ett extra insatt medlemsmöte (där distriktets vice ordförande var
närvarande) Mycket diskussioner som resulterade i att hela styrelsen ställt sina platser
till förfogande. Det är inte bara styrelsen som är drabbad utan även kommittéer då
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många av styrelsen även ingår i dessa. Fram till den 19 oktober har VB på sig att
försöka få ihop en ny styrelse fram till nästa årsmöte (minst 1 ordförande, 1
sekreterare, 1 kassör) VB har ställt frågan om någon/några ur distriktsstyrelsen
tillfälligt kunde ta någon post till nästa årsmöte? Ingen som direkt sa ja.

§ 449

Övrigt
MILITÄRRABATT drivs i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet och ger dig
som medlem i Brukshundklubben unika förmåner och rabatter från ledande
varumärken och producenter – i vanliga butiker och på nätet. Tidigare har
MILITÄRRABATT bara gällt för personal i Försvarsmakten och Hemvärnet, men nu får
Brukshundklubben också tillgång till alla rabatter och förmåner som presenteras där.
Att vara med i MILITÄRRABATT är kostnadsfritt. Det enda villkoret för medverkan i
MILITÄRRABATT är att du är medlem i Brukshundsklubben.
SBK 100 år 2018, kommer firas hela året. Själva födelsedagen ska firas av varje
lokalklubb som då ska vara uppkopplade live.
Webbaserade funktionärsutbildningar kommer bli verklighet.
Hett ämne är HD problematiken, finns att läsa om på SBKs hemsida samt
rasklubbarnas.
Tävlingslicens kan bli aktuellt.
EU har krävt en ny dataskyddsförordning f.r.o.m. 28 maj 2018
Detta innebär att alla våra register kan försvinna, men i dagsläget vet man inte vad
som kommer gälla.
SBK utvecklingsarbetet, arbetsgrupp tillsatt. Frågan ställdes om kontaktperson ifrån
distriktet?

§ 450

Nästa styrelsemöte
Distriktsmöte 2017-10-15, Laholms BK.

§ 451

Mötets avslutande

Vid protokollet

Lise-Lott Svensson
Sekreterare

Justeras:

Stefan Dahlhielm
Ordförande

Roger Nordlinder
Justeringsman
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Deadline

Action

Bordlagda frågor

Beslutslista
2017-04-18

§ 429, a

Mötet beslutar att distriktet står för kostnaderna av inköp 2 nya vandringspriser, till Agility
DM 2017

§ 430

Mötet beslutar att distriktet står för kostnaderna för en domares utbildning till första klass
domare samt utbildning av nya lydnadsdomare
Mötet beslutar att bevilja 5000 kr av de sökta 15000 kr till Oskarströms BK, att användas
till utbildning av distriktets instruktörer.
Mötet beslutar att stå för resekostnader för representant ifrån UG prov och tävling

2017-06-11

§ 434

2017-09-14

§ 440
§ 443

Mötet beslutar att godkänna de föreslagna att ingå i kommittén samhällsnytta, Mats Silver,
Halmstad. Louise Törnkvist och Ove Almersson för rekrytering

