
 

 
Minnesanteckningar från distriktsträff den 100208 

i Rallylydnad på Vällingby BK 
 

Närvaro 
Maud Steinrud (sammankallande), Lottie Gerdlind DTBK, Eva Hedin VBK, Bosse 
Nilsson Värmdö BK, Britta Lindqvist Lidingö  
 
Information från klubbarna 
Vällingby BK har en full nybörjarkurs, Värmdö BK kommer att köra en nybörjarkurs, 
Lidingö BK kommer att ha nybörjarkurs. Britta kommer att köra en Prova-på för 
Lagottoklubben. DTBK kommer att köra en avancerad kurs. Det kommer förmodligen 
bli en delad nybörjarkurs på DTBK/ÖBK på grund av få anmälningar. 
  
Aktiviteter 2010 
Ni har tidigare fått ut en aktivitetskalender.  
Om Ni har några som Ni tror är lämpliga för t.ex. domarutbildningen i april eller 
Prova-på dagen i maj så knuffa lite för att de anmäler sig. 
Ändring kommer att ske när det gäller den 28 februari – regler och moment i SBK’s 
remissförslag. Denna dag kommer att förskjutas för att försöka tillmötesgå flera av Er 
som är borta denna dag. Vi återkommer med ett nytt datum som förhoppningsvis 
passar alla bättre. 
 
Övriga frågor 
Maud är inte längre kontaktperson för Nacka BK utan Veronica Räntfors har tagit 
över efter henne. Maud når man nu via distriktets arbetsgrupp i rallylydnad. 
 
Remissförslaget 0.7 091220 
Vi pratade igenom förslaget och vi hade inte så mycket att säga om det. Vi tycker 
över lag det är ett bra förslag och ser fram emot att få använda det i praktiken. Några 
saker kom vi på och dem kommer att skickas till Annika Sällvik genom Lottie och 
vara Stockholms distrikts mening. Har Du några tankar kring förslaget kan Du skicka 
det till Lottie senast fredag den 12 februari så kommer det med till Annika. 
 
Nästa möte 
Vi bjuder in till nästa distriktsträff den 23 augusti 2010 klockan 19:00 på Värmdö BK. 
Skulle det bli förändringar återkommer vi längre fram med den informationen. 

 
Tack för visat intresse och ert deltagande. Minnesanteckningarna kommer att 
publiceras på Stockholmsdistriktets hemsida http://sbkdistr.se/ under Kommittéer & 
Arbetsgrupper.  
Hör av Er om Ni har frågor eller funderingar. 
 
Vänlig hälsning 
Maud Steinrud och Lottie Gerdlind 
 


