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Närvarande: 12 st.
§ 734

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

§ 735

Val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet
Valdes Helena Ringbom - Samuelsson och Carina Alfredsson - tillika rösträknare vid
behov - att jämte ordföranden justera distriktsmötesprotokollet.

§ 736

Fastställande av röstlängd
Beslöt mötet att vid behov fastställa röstlängden.

§ 737

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.

§ 738

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse utskickad 2017-09-15. Mötet förklarade mötet stadgeenligt utlyst.

§ 739

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 740

Rapporter av vikt från styrelse, sektorer, lokal- och rasklubbar
Styrelsen
• SBK:s generalsekreterare Catrin Fernholm har sagt upp sig från sitt uppdrag.
Förbundsstyrelsen har påbörjat jobbet med att finna en ersättare för Catrin.
•

Information samt frågeenkät från VB har gått ut till distrikt, lokalklubbar,
rasklubbar om ”val av förbundsstyrelse vid kongressen 2018”. Lokalklubbarna
sänder sina svar senast 2017-11-12 till sekreterare@sbkhalland.se.
Distriktsstyrelsen sammanställer svaren och sänder det till centrala
valberedningen.
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Fråga ställdes om det var tillräcklig information till föreslagna ledamöter om
vad det innebär att väljas in i en styrelse (oberoende nivå, lokal-distriktcentralt)?
Då det ofta blir avhopp på invalda efter kort tid, känner man inte till att det går
åt mycket tid och engagemang? Något att tänka på för alla valberedningar.
•

Nästa års centrala organisationskonferens äger rum 2 – 4 februari 2018.

•

Frågan ställdes om det skulle vara en god ide att istället för nästa års
ordförandekonferens bjuda in samtliga SBK medlemmar i Halland till en ”Kick
off” dag för brainstorming?
Svaret blev JA, inbjudan kommer

Kommittén hundägarutbildning
•

SBK 100 år 2018
Symposium 13 januari 2018 Föreläsningsdag med några av Sveriges
mest kunniga och omtyckta föreläsare!
"Tänk om hunden kunde prata"
Föreläsare: Per Jensen professor i etologi, Åsa Nilsonne professor i med
psykologi, Kenth Svartberg doktor i etologi
Hunden – vår fantastiska följeslagare sedan urminnes tider.
Följ med på en resa genom århundraden där vår ömsesidiga relation och
kommunikation skapat ovärderliga möjligheter till samarbete och utveckling.
Symposiet livestreamas, Det sänds på olika platser i landet. Arrangemangen
genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och i Halland blir det i Varberg
och Halmstad.

•
•
•

Falkenbergs BK har tagit på sig en allmänlydnadsinstruktörsutbildning,
deltagare ifrån Falkenberg, Varberg och Oskarström.
Det riktade bidraget som Oskarström sökte användes till en helg för
instruktörer med Heidi Ljungbeck i ämnet ”nya lydnadsmomenten/reglerna”,
deltagare ifrån Falkenberg, Laholm och Oskarström

Laholms BK
Extra klubbmöte 19 oktober. Alla i styrelsen har avgått, fram till nästa årsmöte är det
föreslaget 3 personer att ingå i en interim styrelse som driver klubben fram till
årsmötet 2018. Under 2018 kommer det inte vara några tävlingar, MH/MT på klubben.
Kurser som är igång kommer fullföljas i höst, hur det blir sedan vet man inte i
dagsläget.
1 av de 2 avtalsinstruktörerna har avslutat sitt avtal med klubben.
Actionpunkt från DM 2017-05-09
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.
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Svar; Man är medlem i SBK om förbundsavgiften är betald. Att se upp med är om man
är medlem i flera klubbar och det går ut vid olika datum, kan då bli att man endast
betalt ett klubbmedlemskap och är då INTE SBK medlem.
Det är upp till varje klubb att ha ”regler” vad gäller träning för andras medlemmar, men
god ton är att tillåta enstaka träningstillfällen. Lägger man ofta sin träning på en klubb
som icke medlem är det en central rekommendation att bli medlem i den aktuella
klubben.

§ 741

Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor förelåg mötet

§ 742

Information ifrån Kennelfullmäktiges möte 29/9 - 1/10 2017
Organisationsutredningen är nerlagd då det blev ett massivt motstånd från
hundsverige.
Istället vill SKK att CS(centralstyrelsen) får i uppdrag, under de kommande 2 åren, att
genomföra flera av organisationsutredningens förslag.
Här nedan kommer ett summariskt utdrag av dessa uppdrag.
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/bilaga-24-1-skksorganisationsutredning---slutrapport.pdf
Ett SKK för alla – men inte för allt
Säkerställa att ekonomiska medel kontinuerligt skapas för stöd av försäljning
rashundar genom t.ex. köpahund.se.
Se till att etablering av nya hundraser som är erkända av FCI eller annan erkänd
kennelklubb sker i enlighet med SKKs avelspolicy, samt detsamma för
rasutveckling och rasvård.
Främja etablering av nya hundsporter som vinner intresse hos hundägare i
landet.
När en rasklubb väljer att organisera sig genom en specialklubb tillse att en
tydlig skriftlig reglering sker av hur det delegerade rasansvaret hanteras mellan
special- och rasklubb. Regleringen ska godkännas av SKK senast 2019.
Färdriktning mot ett grundmedlemskap
SKK:s organisation består av ett stort antal anslutna klubbar i vilka den enskilde
medlemmen ingår - men alla ska känna tillhörighet i en gemensam
hundorganisation.
Att möjliggöra god registervård med avi-, krav-, och betalningslösningar.
Skapa mer tid för verksamhet och mindre tid för administration i klubbarna.
SKK:s ungdomsorganisation Sveriges Hundungdom upplevs inte som ett
gemensamt ungdomsförbund i alla organisationens klubbar.
En gemensam värdegrund
Under 2018 ta fram en gemensam värdegrund för SKK där arbetsgruppens
utkast kan vara en bas att starta arbetet ifrån.
Motionerna gicks igenom och dom finns att läsa på SKK:s hemsida.

§ 743

Licensgruppen
Har utfärdat 26 stycken licenser i år varav 5 stycken för mondioring.
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Övrigt
Halmstad BK använder Skedala skog som tävlingsmarker för sina brukstävlingar. De
upplever att användandet av Skedala skog har ökat markant senaste tiden av både
allmänhet, brukshundklubbar, rasklubbar mfl. Då Skedala skog är ett fritidsområde är
det allemansrätten som gäller och alla har rätt att vara där, men önskvärt är att
grannklubbar respekterar och undviker att vara just där då Halmstad har
brukstävlingar. Mötet föreslog att Halmstad avdelningen och Oskarströms BK
gemensamt tog kontakt med Halmstad kommun för att försöka få tillgång till fler av
kommunens markområden.
Svar på skrivelse från Halmstad BK angående feluttagna distriktsavgifter för
ungdomsmedlemmar samt distriktsavgift;
Ingen klubb ska betala distriktsavgift för ungdomar enligt stadgan, felet är rättat och
återbetalt till alla hallandsklubbarna.
Beslutet gällande distriktsavgiften, 50 kr, ingen åtgärd.

§ 745

Nästa distriktsmöte
Återkommer, datum inte bestämt

§ 746

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

Vid protokollet

Lise-Lott Svensson
Sekreterare
Justeras:

Stefan Dahlhielm
Mötesordförande
Action
17-05-09
§ 726

Helena Ringbom-Samuelsson
Justeringsman

Carina Alfredsson
Justeringsman

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

Beslutslista
16-05-10

§ 628
§ 630

17-05-09

§ 730

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

