Protokoll från styrelsemöte
2011 01 10, kl 18.30
Plats: SBKs Stockholmsavdelning
Protokoll nr 1.
Närvarande: Lennart Larsson, Lotta Berntson, Lennart Lindberg, Lars
Magnuson, Lotta Ahlberg-Wennersten, Maud Steinrud, Inger Larsson.
Anmält förhinder: Malou Wallén, Lorentz Ogebjer.
Adjungerad: Gunilla Bergendal.
1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 11 och nr 12 godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god.
Sektorer

RALLYLYDNAD
Maud Steinrud informerade att sektorn har lämnat in, verksamhetsberättelse för 2010, verksamhetsplan och budget för 2011 till distriktet.
Maud Steinrud ställde frågan till styrelsen, varför det är så stora skillnader
i kostnad på våra klubbar när det gäller att hyra lokaler/planer för utbildning
eller kurser.
Styrelsen föreslog att frågan tas upp på nästa ordförandemöte i distriktet.
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HUS
Lotta Ahlberg-Wennersten informerade att sektorn har lämnat in verksamhetsberättelse för 2010 och verksamhetsplan och budget för 2011 till
distriktet.
Det har inkommit flera förfrågningar till HUS om skillnaden mellan
distriktet och klubbarnas utbildning till allmänlydnadsinstruktör, styrelsen
föreslog att frågan tas upp på nästa ordförandemöte i distriktet.
Lotta Ahlberg-Wennersten meddelade att det är få anmälda till kursen
”Vidarutvecklings kurs för instruktörer”, kursledare Jan Gyllensten.
Gunilla Bergendal skriver en påminnelse på distriktets webbsida.

TÄS
Lotta Berntson informerade att arbetet i sektorn fungerar väl och att många
aktiviteter kommer att ske under 2011.
AGILITY
Inget att rapportera.
RUS
Inget att rapportera.
TJÄNSTEHUND
Inget att rapportera.

PR/Info
Gunilla Bergendal rekommenderade att använda den svenska stavningen
på e-post, mejl och mejla i text och skrivelser som går ut i massutskick
eller som skall publiceras, detta gäller också den nu vedertagna
benämningen av sidor på Internet, webbsida istället för hemsida.

Arbetsblanketten för Verksamhetsstatistiken 2010, som hämtas via webbsidan, överlämnades till Lennart Larsson för rapportering till SBK före
den 23 januari. Rapporteringen ska ske online.
Medlemsstatistiken från SBK är inte fullständig ännu. Underlag för
budgetering av medlemsavgifter och för röstlängden kommer senare i
månaden.

Beslöts att göra ett nytt utskick av våra speciella Vykort till nyblivna
hundägare i januari. Eftersom vi fick en dubbel upplaga p g a ett fel som
leverantören begått, så blir det endast portokostnaden som belastar oss.
(Kompletterande upplysning: det är 846 adresser).

Gunilla Bergendal föreslog att det skulle anordnas en styrelsekonferens
för att kunna diskutera sådant som berör verksamheten och som det inte
blir utrymme för på mötena. En form av brain storming-konferens. Det kan
också bidra till att styrelseledamöterna lär känna varandra bättre.
Konferensen föreslogs bli en heldag.
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Beslöts att diskutera detta vidare och avvakta till efter årsmötet, då det ev.
kommer nya ledamöter.

Webbsidan
Rapporterades att det endast är en marginell ökning av besökare jämfört
med föregående år. Huvudmålgruppen, aktiva på klubbarna, är ganska
konstant. Intressant upplysning var att en sektor avancerat upp på femte
plats i statistiken. Sektorn är Rallylydnad, som dels är ny och dels är mycket
aktiv med att publicera information.
Verksamhetsberättelse 2010, målstyrd verksamhetsplan och budget 2011
för PR/Info är inskickad.

5. Målstyrning
Beslöts följande: Eftersom det bland distriktets mål ingår ökat antal
aktiviteter/träffar och ökat antal deltagare/träff, ska dessa redovisas, gäller
även distriktets allmänna möten.
Uppdrogs åt Gunilla Bergendal att komplettera statistiken i målbeskrivningen.
6. Budget och Verksamhetsberättelse
Lennart Larsson och Inger Larsson sammanställer distriktets verksamhetsberättelse för 2010.
7. Inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera.
8. Övriga frågor
Inga frågor anmälda.
9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 1 februari kl. 18.30. Plats Stockholmsavdelningen
10. Mötets avslutande
Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Lennart Larsson
Ordförande

Inger Larsson
Sekreterare
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