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Närvarande: 16 stycken

§ 833

Mötets öppnande.
Magnus Karlsson hälsade alla välkomna till distriktsmötet. Mötet förklarades för
öppnat.

§ 834

Val av två justeringsmän - tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet
Valdes Carina Leander-Mårtensson och Thomas Forss - tillika rösträknare vid behov att jämte ordföranden justera distriktsmötesprotokollet.

§ 835

Fastställande av röstlängd
Beslöt mötet att vid behov fastställa röstlängden.

§ 836

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

§ 837

Distriktsmötet stadgeenligt utlyst
Utskick 2018-09-05

§ 838

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 839

Rapporter av vikt från styrelse, kommittéer, lokal- och rasklubbar
Ullared
Efter omröstning på senaste medlemsmötet har klubben satsat pengar på att
tillgodose medlemmars önskemål om ny utrustning på klubbområdet. Snickare har
redan gjort ett plank, prispall och en stege.
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Varberg
6 – 7 oktober 2018 arrangerades SM IPO-R
Halmstad
 Ett femtiotal var närvaranade på medlemsmötet 16 oktober 2018.
 Haft många kurser under året, ca 70 stycken
 Klubben blev utsatt för en del onödig förstörelse i somras men som upphörde
relativt snabbt och det är lugnt för närvarande.
 Ska göra en handikappanpassad rastrunda
Oskarström
En lägerkommitté har bildats, som redan arrangerat några läger med inhyrda
instruktörer.
Laholm
 Åsa Alsvik vann skyddet på årets SM i Ronneby
 Klubben vann Hallandskampen som ägde rum 14 oktober med Halmstad
avdelningen som arrangör.
 I september var det jubileumsfirande, 45 år
 Lanserat en ny profil på både kläder och i sociala medier
Gruppen prov och tävling
 2018 går till historien vad gäller funktionärsutbildningar;
domare
lydnad
7 godkända
tävlingsledare
lydnad
6 godkända
tävlingsledare
bruks
4 deltagare ( ej klar )
tävlingsledare
rally, bruks, lydnad
15 godkända, där några är för
alla tre grenarna
 Planering av 2019 års aktiviteter ska gruppen ha den 22 oktober 2018.
 Alla 2019 års tävlingar är godkända och inlagda i SBK tävling. Klubbarna
bestämmer när de ska öppnas för anmälningar.
 Regelrevidering 2022, för rally, lydnad, bruks och IPO är i full gång.
På SBK:s hemsida kan man läsa mer om revideringen, där finns även ett
formulär för synpunkter inför regelrevideringen. I formuläret kan alla som vill
lämna in sina åsikter, tips och idéer kring reglerna. Både privatpersoner och
klubbar kan lämna synpunkter i detta första steg, senast 2018-12-31.
 Uppmaning till lokalklubbarna att se till att träningsledare med godkänt bevis
finns utsedda. Ett av kraven för att vistas i skog/marker för träning är att en av
SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska
leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Det betyder att all
verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till
exempel träningsgrupper måste ha en utsedd träningsledare med som på
uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Klubben ansöker om träningsledarbevis via distriktet eller rasklubben. I
Hallandsdistriktet är Kenneth Brorsson centralt vald att administrera dessa
bevis.
Styrelsen
 Halmstad slott bjöd in alla frivilligorganisationerna på ”kaffe o kaka” en
eftermiddag i somras, distriktet var representerat. Ändamålet är att skapa sig
nätverk och att få en inblick i andra verksamheter.
 30 juni 2018 arrangerade distriktet en kubbturnering på Falkenbergs BK. Ett
tjugotal deltog från olika klubbar som kämpade väl, efter spelet serverades det
en god grillbuffé. Tanken är att arrangemanget ska upprepas 2019.
 Distriktets ekonomi är bra.
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Distriktets uppdrag med ” värd västar ” till klubbarna är ej slutfört, är på
företaget för tryck.

§ 840

Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor förelåg mötet

§ 841

Licensgruppen
Har haft 12 ansökningar under året.
Nedan vad som gäller för svenskskydd, IPO, mondioring

Träna skydd
Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.
Kamplust är hundens "motor" som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp.
Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar,
försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. De goda nerverna
behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter
situationen.
Tävla i bruksprov skydd
För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att
hunden är av brukshundras, som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och
att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av
Brukshundklubben.
För mondioring krävs det träningslicens.

§ 842

Planeringsdag för distriktsstyrelsen, kommittéer, lokalklubbar???
Frågan ställdes om det fanns intresse, behov av en gemensam samling för diskussion
gemensamma problem, planering? Svaret blev positivt och distriktet fick i uppdrag att
inbjuda till detta snarast. Klubbarna ska förbereda sig till dagen med att fundera över
klubbens behov 2019, få ihop 2-6 klubbrepresentanter.
Mötet beslutade att diskutera; utbildning, tävling, kommunikation (internt SBK och ut
mot medlemmar/medier )
Datum lördag 24 november 2018
Plats; återkommer i inbjudan

§ 843

Nästa distriktsmöte
Datum är inte bestämt, maj 2019

§ 844

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

Lise-Lott Svensson
Sekreterare

Justeras:

Magnus Karlsson
Mötesordförande

Action
18-10-17

Carina Leander-Mårtensson
Justeringsman

Thomas Forss
Justeringsman

§ 842

Inbjudan 18-11-24

DS

snarast

18-05-08

§ 830

18-10-17

§ 842

Licensgruppen
Förslag att ingå i gruppen;
Morgan Johansson, sammankallande, Annika Svensson-Wilson, Peter
Simlund och Carina Dahlhielm.
Mötet beslutade att godkänna förslaget
Mötet beslutade att diskutera; utbildning, tävling, kommunikation (internt
SBK och ut mot medlemmar/medier )
Datum lördag 24 november 2018
Plats; återkommer i inbjudan

Beslutslista

