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Närvarolista bifogas 

• Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

• Klubbrepresentanterna presenterade sig  

 

• Klubbarna berättar om sin klubbverksamhet och hur det går med 

medlemsanslutningen. Samt hur det har fungerat med SBKs 100-års 

jubileum  

 

• Vi bestämmer att direkt efter årsmötet skicka ett mejl till alla klubbar med 

datum för årets distriktsmöten. 

 

• Samhällsnytta, Ola håller på att planera för aktiviteter ang Tjänstehundar. 

 

• Avel o Hälsa, stora problem för att få plats på MH o MT. Svårt att hitta folk 

som är intresserade av att utbilda sig till Mentalfunktionärer. 

 

• Tävling, 2 nya A-domare har examinerats, 3 st nya 2 klass B domare är på 

gång, 4-5 st 2 klass B domare har klassats upp. En Lydnadsdomare utb 

startar i höst. En Tävlingsledarutb Lydnad pågår. Det kommer att starta en 

tävlingsledarutb Bruks i vinter. Spårtävlingarna minskar drastiskt. 

Rallydomarutb har hållits, och även en skrivarutb Rally.  Nya regler för IPO 

träder i kraft 1/1 2019. Skulle man kunna ”sponsra” några unga som skulle 

kunna bli en ”annonspelare” för SBK och vår verksamhet. Deltagare från 

distriktet Rally SM 8 st, Lyd SM 11 st , Bruks SM 4.5 st, och en Guld-medalj i 

IPO gick till distriktet genom  Frida Wallén o Amen från EBK. Jimmy o Anna-

Karin avgår som Lydnadsansvariga i distriktet. Hur premierar vi våra 



tävlingsfunktionärer? 

 

• Utbildning, Det planeras en ändring av Grundmodulutbildningen, nu 

kommer den att kompletteras av en Allmänlydnadsdel från årsskiftet. 

Carola Hag o Anna Hagberg går lärarutb Rally o kommer att ha en 

Rallyinstruktörsutb efter nyår.  Hampus Stavem kommer att hålla en 

Tävlingslydnadsinstruktörsutb.  En Allmänlydnadsinstruktörsutb 2 hoppas vi 

kunna ordna om vi kan hyra in en instruktör. Den 12/4 blir det en 

utbildningskväll med Siv Svendsen på UBK, öppen för alla distriktets 

instruktörer. Det behövs en Specialsökinstruktörsutb. SBK har hittat ett nytt 

ställe, Turinge Hotell där det kommer att finnas upp till 30 hundrum, dit 

utbildningarna kommer att förläggas. 

 

• Valberedning, det är ett stort problem att hitta en valberedning till 

distriktet. Förslag att sittande valberedning planerar för kandidater till 

kommande års valberedning. Klubbarna får åter i uppdrag att hitta personer 

till valberedningen.  

Även från SBK centralt har det gått ut en förfrågan till klubbarna om förslag 

till valberedning centralt. Detta kommer att tas upp igen på distriktsmötet 

20/11. 

 

• Hur rekryterar vi funktionärer till tävlingar o annan klubbverksamhet.  Hur 

betalas reseersättning vid utbildningar som hålls av distriktet? Distriktet 

betalar inte reseersättningar.  Togs upp hur de olika klubbarna arvoderar 

sina instruktörer. 
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