Protokoll styrelsemote SBK
Plats:

Studiefrämjandet, Korta gatan 9, Solna

Tidpunkt:

2014-12-03 kl. 18:30

Protokoll nr:

9

Närvarande:

Ann Carlson, Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lars Magnusson och
Helen Nylander, Anita Weinius.

Anmält förhinder:

Annette Ståhl, Inga Dann, Anne-Christine Stareborn.

1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare.
Hela styrelsen, skall svara inom 48 timmar.

4. Föregående protokoll
Justerat.

5. Rapporter
5.1. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

5.2. Sektorer
5.2.1. Agility
Sektoransvarig: Ingen ansvarig.
Kontaktperson: Helen Nylander
Fortfarande ingen ny ansvarig.
Rekommendationer från SBK för att Marianne Fernström skall kunna utbilda sig till
internationell domare i agility.

5.2.2. HUS
Sektoransvarig: Cilla Thoren

Kontaktperson: Ragnar Bergsthål
Sektorn planerar en budget och planeringskonferens, styrelsen beviljade 1000kr för detta
evenemang.

5.2.3. PR/INFO
Sektoransvarig: Anne-Christin Stareborn
Hemsidan uppdateras allteftersom och en ny hemsida för Nordiska mästerskapen har nu
lagts upp.
5.2.4. Rallylydnad
Sektoransvarig: Lotti Gerdlind
Kontaktperson: Annette Ståhl
Sektorn äskar 1000kr för att kunna genomföra en planerings och budgetkonferens. Beslut
togs att bevilja 650 kronor, 325kr per person. Med ett maximallt belopp på 1000kr.
5.2.5. RUS
Sektoransvarig: C-G Hultin
Kontaktperson: Lars Magnuson
En enkät har inkommit till distriktet angående utbildning av funktionärer till RUS. RUS har
svarat på denna enkät.
5.2.6. Patrullhund
Sektoransvarig: Kikki Johansson
Kontaktperson: Ann Carlson
Inget att rapportera sedan höstmötet.
5.2.7. Räddning
Sektoransvarig: Hans Stierna
Kontaktperson: Ann Carlson
Inget att rapportera sedan höstmötet.
5.2.8. TÄS
Sektoransvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Anita Weinius
NOM 2015 kommer AGRIA att sponsra tävlingen med 10 000kr inklusive priser. Lotta
Wiklander överlämnar avtal för Vallentuna IP till Lennart för påskrift.

Hemsidan är driftsatt och arbetet med ytterligare sponsorer pågår.

På Stora Stockholm 13-14 december kommer UG Bruks att hålla i uppvisning både dagarna
avseende bruksgrenarna. Alla ekipage är klara inför helgen.
Sektorn planerar för en konferens för TL bruks och är planerad till den 31 januari och en
konferens för domare bruks är planerad till den 1 februari.
Motionen från Stockholms södra brukshundklubb angående, att man skulle ha möjlighet att
utbilda sig som tävlingsledare inom respektive gren inom bruksproven Distriktets TÄS står
fast vid att avstyrka motionen och förtydligar enligt följande.
Förslaget borde ha kommit tidigare i regelrevideringsprocessen. DTÄS har inte satt sig in i
frågan och har därför svårt att ta ställning. Frågan har dock diskuterats tidigare och var även
upp i någon form på regelrevideringskonferensen, där det även röstades om framlagda
förslag. Det kan vara så att förslaget redan funnits tidigare och avstyrkts resp. tillstyrks varav
det skulle se märkligt ut om distriktet lämnade in en motion. Slutligen har det inte funnits tid
att gå ut till lokalklubbarna för att höra deras inställning till förslaget.
Styrelsen ställer sig bakom distriktets tävlingssektor beslut. Styrelsen ser också att det
kommer kanske att bli svårare utifrån ett klubbperspektiv, att administrera tävlingar då det
kommer att vara så många olika tävlingsledare och domare i de olika grenarna.
5.2.9. VU-rapport
Inget att rapportera.
5.2.10. Klubbar
Inget att rapportera.

5.3. Arbetsgrupper inom styrelsen

6. Inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera

7. Övriga frågor
7.1. Motioner
Inkommen motion från Stockholms södra brukshundklubb, angående
tävlingsledarutbildningen. Motionen avser möjligheten att att utbilda sig inom respektive
gren inom bruksproven.

7.2. Solvalla Expo Hund och Husdjur
Frågan om man skall delta på nästa års Solvalla expo diskuterades och om det är
meningsfullt för SBK att vara medarrangör. Då vi inte har möjlighet att visa upp på ett bra
sätt vad vi gör inom vår organisation. Beslut togs trots detta, att fortsatt vara medarrangör
även nästa år.

7.3. Möte med sektorerna
Beslut togs att ha ett möte med att sektorena den 12 februari, i studiefrämjandets lokaler på
korta gatan i Solna.

7.4. NOM
Agria har beslutat att sponsra NOM med 10 000kr, vilket innebär att tävlingen kommer som
planerat att hållas på Vallentuna idrottsplats.

8. Nästa möte
7 januari 18:30 hos Studiefrämjandet, Korta gatan 9, Solna.

9. Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:30

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

