
Protokoll ho stmo te SBK 

Plats: Stockholms Södra BK 

Tidpunkt: 2015-11-19 19:00 

Närvarande 
klubbar: 

Lidingö BK, Nacka BK, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, 
Tyresö BK, Mälarö BK och Värmdö BK. 

Närvarande från 
styrelsen. 

Ann Carlson, Ragnar Bergsthål, Lennart Larsson, Lars Magnusson och 
Hanna Westerberg. 

Närvarande 
raskklubbar 

AfBv, Svenska Collie Klubben och Svenska Bouvier klubben 

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 
Distriktstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsande alla välkomna. 

 Röstländen fastställdes till 37 röster av 54 möjliga. 

2. Val av två justerare-tillika rösträknare-justera dagens protokoll 
Som justerare valdes, Christer Ljunggren Värmdö BK och Mikael Ström Stockholms Södra BK. 

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Höstmötet ansågs blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och via mail till alla klubbar. 

4. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 
Som mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson och styrelsens val av 

sekreterare var Ann Carlson. 

5. Fasställande av dagordning 
Dagordningen fastsälldes utan tillägg. 

6. Rapporter 

1.1. Ekonomi 

Ekonomin är fortfarande god. 

1.2. Sektorer 

1.2.1. Agility 

Finns förnärvarande ingen sektoransvarig. 

 Inget att rapportera. 



1.2.2. HUS 

Sektoransvarig är Lottie Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellberg Österåkers BK. 

 Det pågår en allmänlydnadsinstruktörs utbildning med Therese Palm som lärare. De 

är 9 stycken som deltar i kursen. 

 

1.2.3. PR/INFO 

Sektoransvarig är Anne-Christin Stareborn.  

 Löpande uppdatering av hemsidan.  

 

1.2.4. Rallylydnad 

Sektoransvarig Lotti Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellberg Österåkers BK. 

 Sektorn planerar en rally instruktörs utbildning i distriktets regi 5-6 december. 

Deltagarantalet är inte helt klart ännu men förhoppningsvis ca 10 stycken deltagare.  

 

1.2.5. RUS  

Sektoransvarig är C-G Hultin. Kontaktperson är Lars Magnuson Nacka BK. 

 Distriktet har deltagit på MT/RAS/RUS konferensen 6-8/11 

 Distriktet kommer hålla en testledarutbildning MH 19-20/3, 26/3 

 Distriktet kommer även hålla en testledarutbildning MT någon gång under juli 2016 

 Under våren kommer en funktionärsdag hållas 20/2 på SoSu BK, samma som 2015 

men hopslaget till en dag för både MH och MT 

 Distriktet uppmanade lokalklubbarna att fortsätt skicka in uppgifter till Distrikts RUS 

på funktionärer för mentaldelen 

 

1.2.6. Patrullhund 

Sektoransvarig är Kikki Johansson Wärmdö BK. Kontaktperson är Ann Carlson Solna-

Sundbybergs BK. 

 Ingen rapport från sektorn. 

 

1.2.7. Räddning 

Sektoransvarig är Hans Stierna. Kontaktperson är Ann Carlson Solna-Sundbybergs BK. 

 Inför sektorns kommande räddningshundkurs har det varit fyra förträffar inför den 

kommande räddningshund-/sjöräddningshundkursen. På inträdesprovet till kursen 

den 14 november i Rosersberg var det totalt 16 stycken ekipage som går upp (12 

stycken av dessa kommer att ha siktet inställt mot MSBs internationella sök- och 



räddningsstyrka (SWIFT USAR). 4 stycken av ekipage vill utbilda sig till 

sjöräddningshundekipage  

 

 Samtliga räddningshundekipage/sjöräddningshundekipage som tillhör distriktet 

tränar för fullt i veckorna. 

 

1.2.8. TÄS 

Sektoransvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Anita Weinius Lidingö BK. 

Pågående aktiviteter: 

 DM rapport inställt pga. för få anmälningar. 

 DM i spår genomfördes den 26 april på DTBK. Ny DM-mästare 2015 är Ari Ruuska  

Vällingby BK. 

 DM I sök genomfördes på Tyresö BK. Ny DM mästare är Susanne Gehnich med 

Blackneck´s A´xena Danderyd Täby BK. 

 DM i skydd den 2 maj saknade deltagare från distriktet i EKL (SSBK) 

 

 DM lydnad genomfördes på Nacka BK. Ny distriktsmästare i lydnad är Susy 

Tvärnstedt med Eazy Working Ayasha, Tyresö BK. DTÄS representerades av Gunilla 

Stare vid prisutdelningen. 

 DM IPO avgjordes den 17 oktober Österåker BK. I IPO3 deltog ett ekipage från 

distriktet som tyvärr inte nådde certpoäng varav ingen distriktsmästare utsågs. 

 

På gång 

 Utbildning tävlingsledare lydnad, har startat under hösten 2015. 

 Informationstillfälle för kommande lydnadsrevidering är planerad för nästa år. 

 Planeringsmöte den 2 juni om 2016-års tävlingar med lokalklubbar. 

7. NOM 
NOM 18-20 september 2015 i Stockholm och Vallentuna IP är huvudarena. 

Tävlingssektorn tackade alla som varit funktionärer under tävlingarna. NOM har varit lyckat 

och har fått positivt omdöme från de tävlande. Även från Svenska brukshundklubben 

centralt och distrikt tycker att arrangemanget har varit lyckat. 

 

ÖVRIGT: 

 Tre domare från distriktet blev uttagna att döma SM Bruks & IPO 28-30 augusti 2015 

i Malmö. 

 Stefan Björkman (skydd) 



 Camilla Berg (sök) 

 Pia Brygård (resursdomare) 

8. Valberedningen 
Sammankallande Pernilla Lindahl i valberedningen uppmanar alla klubbar att söka efter en 

ny kassör till distriktet. Det kommer också att läggas ut på hemsidan att distrikete söker efter 

en ny kassör. 

9. Övriga frågor 

 Ragnar Bergståhl informerade om SBKs värdegrund dokument och de nya riktlinjerna 

för kommunikationen inom SBK (policy för medlemskultur). Många har redan på 

centralnivå skrivit på dessa dokument och uppmanar klubbarna att göra likadant. 

Detta för att skapa en bättre medlemskultur. 

 Distriktests TÄS vill instifta ett nytt vandringspris till IPO, ”IPO pokalen”. Det skall vara 

en lagtävling per klubb. Statuter för det nya priset är under arbete. 

 

10. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:45 och mötesordförande tackade för visat intresse. 

 

 

 
 
 
____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 
 
 
____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 
 
 
____________________________ 
Christer Ljungren 
Justerare 

 
 
 
____________________________ 
Mikael Ström 
Justerare 

 


