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Protokoll från styrelsemöte 
2011-10-18 

Plats: SBK:s Stockholmsavdelning 
Protokoll nr 9 

 
 
Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lars Magnuson, Maud Steinrud. 
Anmält förhinder: Inger Larsson, Lotta Berntson, Lotta Ahlberg-Wennersten,  
Lennart Lindberg, Christer Ljunggren. 
Adjungerad: Gunilla Bergendal. Gäst: Ann-Christine Stareborn-Larsson 
 
 
1. Mötets öppnande 
   Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet. 
 
 
2. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes med tillägg punkt 5 b) Höstmöte. 
 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
    Protokoll nr 8 var ofullständigt och godkändes inte. 
 
 
4. Rapporter 
 
EKONOMI 
Ekonomin är fortsatt god. Balans- och resultaträkningar per den 18 oktober samt separat 
resultaträkning för SM har översänts till ordförande. 
 
 
SEKTORER 

 
TÄS 
Utbildning till tävlingsledare – lydnad pågår. Nio deltagare ska examineras i november. 
  
Den 22 oktober är det examination av tävlingsfiguranter och tävlingsledare i skydds. 
 
Utbildning för domare och tävlingsledare – bruks är planerad med start i början av 2012. 
 
En heldagskonferens är planerad i januari för domare och tävlingsledare med anledning av 
de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari. Kostnaderna per person är beräknad till 
ca 5 – 600 kronor inkl fm - & em kaffe samt lunch. Beräknat antal; 50 - 100 personer. 
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till konferensen och accepterar planen. 
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AGILITY 
Ingen rapport. Förslag till sektoransvarig efterlyses. 
 
HUS 
Ingen rapport. 
(HUS-möte den 24 oktober med delar av styrelsen diskuterades.) 
 
TJÄNSTEHUND  
Ingen rapport 
Lars Magnuson informerade om att ”Patrullhund” från och med 1 januari 2012 är 
benämningen på nuvarande ”bruksprov bevakning”. Endast försvarsmaktens egna hundar 
får kallas försvarsmaktshund efter nyår. 
  
RUS 
Två B-figurantutbildningar (M1/M2) har hållits. Behov finns av M3, M4 och M5 utbildningar, 
vilka förhoppningsvis kan genomföras under våren.  
 
Även för MH och MT blir det regelrevidering från 2012-01-01, bl. a ändras reglerna för 
dräktig tik till förbud att delta under hela dräktighetstiden samt att antalet hundar per 
beskrivare/dag är maximalt åtta. Deltagande hunds ägare eller förare ska vara medlem i 
klubb inom SKK-organisationen. 
 
RALLYLYDNAD 
Instruktörsutbildning pågår. Nio officiella rallyskrivare har utexaminerats. 
 
PR/INFO 
Presentation av ny sektoransvarig fr.o.m. 2012-01-01, Ann-Christine Stareborn-Larsson, 
Anki. Styrelsen godkände Anki Stareborn som ny ansvarig för PR/Info-sektorn. Gunilla 
Bergendal kommer att vara kvar i sektorn så länge som Anki vill och behöver henne. 
 
Distrikts-Info nr 4 kommer att distribueras den 20 oktober.  
 
Reflexband, 750 st., är beställda och ska levereras till årsmötet. Kostnaden 9181: - totalt, 
accepterades. 
 
Medlemsrapport per den 14 oktober: - 2,5 % (- 127 medlemmar) sedan årsskiftet. 
Anki skickar över rapporten för hela landet, som hon har tillgänglig. 
 
Webb. Fortfarande hög besöksfrekvens i år, + 14.11 %. Till största delen härrör sig 
ökningen till juni månad, då SM i lydnad och agility genomfördes. 
 
KLUBBAR 
Malou Wallén håller på att sammanföra västerortsklubbarna till ett ordförandemöte 
snarast. Christer Ljunggren har skrivit ett mejl till ordförande i söderortsklubbarna. 
Norrklubbarna - ingen information. 
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5. Inkommande handlingar 
Studiefrämjandet inbjuder till tre nätverksträffar med temat ”Hur lyckas vi bättre”. 
 
SBK inbjuder till utbildning av SBK Tävling inför övergången av tävlingsadministrationen 
från 2012. Utbildningen i Stockholm sker den 22 november. 
 
Informationen om båda dessa handlingar vidarebefordras till klubbarna via Distrikts-Info, 
som distribueras 20 oktober samt läggs ut på webben. 
 

5 b. Höstmötet 
Dagordningen gicks igenom och ska kompletteras med fråga om hur långt klubbarna 
kommit med sitt målstyrningsarbete. 
 
Gunilla Bergendal visade förslag på power point-bilder för redovisningen av distriktets 
målstyrningsarbete. Bilderna diskuterades och sifferunderlag från sektorerna ska inhämtas 
och materialet kompletteras. Eftersom detta är första året med avstämning mot mål, har 
det ännu inte fastställts tillräckliga rutiner för redovisning. Detta ska ses över. 
 

6. Öviga frågor 
Julbord 9 dec. 
Olika förslag diskuterades. Gunilla bokar för 15 -20 personer, där det finns plats. 
 
Stadgerevidering 
Till nästa möte, den 23 november, läser var och en igenom stadgarna för att se om 
det är något som vi anser bör revideras. Förslag till revidering ska vara SBK tillhanda 
senast 30 november. 
 
Styrdokumentet. Kompletteras med datum och distribueras samt publiceras på webben. 
 
Weather Writer. Lars Magnuson har undersökt priser och funnit att prisbilden fortfarande är 
för hög. Fortsatt efterforskning av lägre priser för ev. kollektivt inköp inom distriktet. 
 
Sektormötet den 16 november. Uppläggningen av mötet diskuterades. 
 

7. Nästa möte 
Styrelsemöte 23 november. Julbord 9 december. 
 

8. Mötets avslutande. 
Lennart Larsson avslutade mötet. 
 
 
Lennart Larsson   Gunilla Bergendal 
Ordförande   Mötessekreterare 
 
2011 10 21/gb 


