
Svenska Brukshundklubben 
Västmanlandsdistriktet  Protokoll fört vid Distriktsmöte 
 i Västmanlandsdistriktet 
 2019-05-08 i Hallstahammar. 
  
Närvarande ur styrelsen:  
Sanna Arvidsson, Lisa Halléhn, John Ljungqvist, Ingmar Elfström 
  
Ej närvarande: 
 
 
Från klubbar, sektorer, rasklubbar, hedersledamöter: 
Se punkten Fastställande av röstlängd. 
Alt Memner, Carina Arnberg, Stefan Tunér, Ingmar Elfström 
 
  
§ 1. 
Mötets öppnande kl 19:05 
 
§ 2. 
Fastställande av röstlängd. 
Se papper 
Arboga: Alf Memner, Christer Sjöberg, Örjan Jonsson  
Fagersta: -    
Hallstahammar: Stefan Tunér  
Kungsör: - 
Köping: Alf Memner  
Sala: Carina Arnberg  
Skultuna: -  
Surahammar: - 
Västerås: -  
 
Tävlingssektorn: Stefan Tunér   
Rasutvecklingsektorn: -    
Agilitysektorn: - 
Tjänstehundssektorn: Stefan Tunér, Ingmar Elfström 
Hundägarutbildningssektorn: Kerstin Nilsson 
Licensgruppen: - 
Web: - 
Rasklubbar: - 
Hedersledamöter: Kerstin Nilsson, Lars Iwar  
  
§ 3. 
Val av mötesordförande. 
Sanna Arvidsson ordförande väljs tills mötesordförande. 
 
§ 4. 
Distriktstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Lisa Halléhn väljs som protokollförare 
 
§ 5. 
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet. 
Örjan Jonsson och Alf Memner väljs. 
 
 
 



§ 6. 
Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt § 7 
moment 6. 
Inga övriga personer är närvarande. 
 
§ 7. 
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet godtar det. I framtiden kommer kallelse för varje möte kommer skickas till klubb, på 
hemsida och facebook. 
 
§ 8. 
Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 9. 
Genomgång av ekonomin 
Nuläge: 
Affärskonto 120 427,94kr 
Sparkonto 121 864,21 kr 
Totalt 45 240 kr inväntas inkomma från medlemsavgifter.  
 
Som information kan antalet aktuella medlemmar i distriktet fås via SBKs kansli. 
 
Mötet godkänner en ekonomiska rapporten. 
 
§ 10. 
Rapport från sektorerna 
D-HUS 
Examination av instruktörer av allmänlydnadsutbildning har varit, var fem deltagare. 
Examinering för specialsök är på gång.  
 
Uppdatering av tidigare allmänlydnadslärare är på gång, är inte obligatoriskt men nödvändig. 
Distriktet har tidigare beslutat att bekostar uppdateringen av lärare, vilket är 4 500kr per person. 
Sista anmälningsdag 10 maj.  
 
Ingen ny utbildning av lärare är inte aktuell för närvarande. 
 
Planerat för instruktör för allmänlydnadskurs med start i augusti.  
 
Som det ser ut nu kommer Studiefrämjandet Västmanland gå ihop med Uppsala. Vi ska fortsätta 
som vanligt. Uppmanar att skicka in listorna (tex deltagarelistor). 
 
D-TÄS 
I år har vi två domare som dömer i SM (lydnad respektive rapport). Utskottsgruppen för lydnad. 
SBKs regelrevidering är ute på remiss. I augusti kommer D-TÄS kalla klubbarnas representanter 
till möte för att sedan skicka in distriktets svar till SBK. Kallelse är utskickad, 22 augusti i 
Halstahammar och 28 augusti i Västerås. 
 
Tävlingssekreterarutbildningarna har skickats ut, där alla klubbar har svarat men för tillfället är det 
bara Skultuna som kommer kunna skicka personer. Inget datum är spikat.  
 
Haft möte med lokalklubbarna för att få igång brukset igen, dels få upp intresset och dels för 
tävlingar. Förslag kom upp om att öka samarbetet. Finns exempel inom distriktet på samarbete 
mellan klubbarna. 
 
De klubbarna som lägger till en brukstävling under 2020 kommer distriktet stå för kostnaden för 
två domare. 



 
Nya domare och tävlingsledare har examinerats. 
 
Tävlingsledarkort har skickats ut där klubbarna får skriva ut det själva, men D-TÄS vill ha in vilka 
tävlingsledarkort  som klubbarna har skrivit under året.  
 
Utbildningsgången kommer bli annorlunda i framtiden, där utbildningen blir webbaserad och 
personer kommer få gå som praktikant vid praktiska tillfällen. 
 
§ 11. 
Information från Styrelsen 
Föredragare: Sanna 
Två nya lydnadsdomare. Sanna informerar om att styrelsen inte längre har någon sekreterare. 
Valberedningen är informerade om situationen. Vi kan inte välja in en ny sekreterare under. För 
tillfället kommer en adjungerande sekreterare. Till nästa distriktsmöte kommer en ny sekreterare 
väljas.  
 
Till styrelsens nästa möte vill styrelsen att samtliga sektorer för att få till mer samarbete.  
 
Distriktets hemsida är ej uppdaterad. Av ekonomiska skäl kommer webbhotellet bytas så 
webbadress och hotell är en och samma. För tillfället kommer Sanna gå in ta ansvar för hemsidan 
till en början. 
 
§ 12.  
Kongresshandlingar med tillhörande motioner: 
Föredragare: John 
 
Förbundsstyrelsens förslag: 
Genomgång av Förslag 1, Förslag 2A, Förslag 2B och Förslag 2C.  
I förslag 2C är grunden i förslaget är att inte förslag ska ges under kongressen utan kunna 
diskuteras igenom innan. 
 
Mötet bifaller förbundsstyrelsens förslag. 
 
Inkomna motioner: 
Genomgång av motionerna 1, 2 och 4. 
 
Mötet instämmer med förbundsstyrelsen om att motion 1 och 2 ska avslås. 
Mötet anser att motion 4 har besvarats av förbundsstyrelsen. 
 
§ 13. 
Övriga frågor 
Diskussion om agilityns plats inom distriktet. Agilityn anses fortfarande en del av SBK-distriktet. 
 
Tydligare med kallelsen till distriktsmöten. Förslag att ha diskussion om något ämne i samband 
med distriktsmötena. Styrelsen tar till sig detta. Har medlemmar eller klubbar förslag får de gärna 
skicka in detta till distriktsstyrelsen. 
 
Önskemål om tydligare kontaktsida. Sanna informerar att idé till distriktets hemsida att en 
kontaktsida kommer finnas.  
 
§ 14. 
Nästa möte 4/9 2019 kl 19:00 i Hallstahammar 
 
§ 15.  
Mötet avslutas av ordförande kl 20:19 
 



 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Mötesordförande: Sanna Arvidsson  Protokollförare: Lisa Halléhn 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Justerare: Örjan Jonsson   Justerare: Alf Memner 


