HÖSTMÖTESPROTOKOLL
Protokoll från SBKs Stockholmsdistriktets höstmöte
2011 10 26, kl 19.00 Plats: Stockholms Södra BK

Närvarande Klubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK,
Solna-Sundbyberg BK, Stockholmsavdelningen, Stockholms Södra BK,
Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåker BK.
Anmält förhinder: Danderyd-Täby BK.
Närvarande rasklubbar: Svenska Collieklubben, Svenska Schäferhundklubben,
Svenska Riesenshnauzerklubben, Svenska Rottweilerklubben, Belgiska Vallhundar,
Vit Herdehund, Svenska Bouvier des Flandresklubben.
Övriga närvarande: Tre personer från Hundungdom.
Närvarande styrelsen: Lennart Larsson, Malou Wallén, Inger Larsson, Lotta
Berntson, Lennart Lindberg, Lasse Magnuson, Christer Ljunggren.
Anmält förhinder: Lotta Ahlberg-Wennersten och Maud Steinrud.
Närvarande sektorer och kansli: Kansli Ragnar Bergståhl, Hundägarutbildning
Cilla Thorén, Tävlingssektorn Lotta Berntson, PR/Info Gunilla Bergendal, Tjänstehundssektorn Lennart Lindberg, RUS Lasse Magnuson, SM-kommittén Stefan Roos
Gäster: Staffan Thorman och Djurambulansen från Göteborg.
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd.
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Röstlängden fastställdes till 66 röster av 71 möjliga.
Antal deltagare på höstmötet var 56 personer.
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2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt Övriga frågor.
Valberedningen, Ragnar Bergståhl.
Ordförande Ann Carlsson från Solna-Sundbybergs BK, kallelse till medlemsmöte.
3. Val av mötesordförande samt styrelsens val av sekreterare.
Till mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson. Styrelsen
anmälde Inger Larsson som sekreterare.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
Till protokollets justerare valdes Christoffer Frances Lidingö BK och Kent Axelsson
SSBK.
5. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande stadgar.
Höstmötet ansåg att mötet hade blivit stadgeenligt utlyst.
6. Rapporter.
- Ekonomi
Lotta Berntsson rapporterade att ekonomin är god.
- Sektorer
TÄS
Tävlingsavdelningen SBK inbjuder till utbildning för att kunna hantera det nya
administrativa systemet, som träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2012.
Lydnadsdomarutbildning och Bruksdomarutbildning kommer att ske, datum ej
fastställt än, även en konferens för Skyddet planeras.
Alla deltagare på skyddsfigurantutbildningen blev godkända den 23 oktober 2011.
Agility
Ingen rapport.
HUS
Cilla Thorén rapporterade att under året som varit har KUL-mötena ändrats till
att bli mini-KUL möten, d.v.s. att klubbar som ligger nära varandra geografiskt
sätt träffas.
Det har inte varit någon större respons på Idébytardagarna.
Deltagandet har varit lågt, det finns förhoppning om bättring.
Cilla T efterlyser uppgifter på lärare och instruktörer som är aktiva på klubbarna.
Infofolder och en vägledning kommer att sändas ut till klubbarna senare.
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Tjänstehund
Kicki Johansson lät meddela genom Lennart Lindberg, att klubbarna är dåligt
representerade på möten som tjänstehund har. Det bör finnas en representant
från varje klubb. Tjänstehund – konferens i november.
Hasse Stierna lät meddela via mail att räddningshundverksamheten har haft ett
intensivt år. Hasse S har en officiell räddningshundkurs som pågår fram till maj
2012, kurstillfällen två gånger /vecka, en vardagskväll och en lördag heldag, 10
ekipage.
Mona Brantlid har haft olika Prova-På-kurser som har samlat ca 20 ekipage.
Mona B har även haft en förberedande sökkurs för räddningshundintresserade,
ca 20 ekipage deltog.
Hasse S har även gått ut med allmänna träningar som har rikta sig till färdiga
räddningshundekipage, som har samlat 10-15 deltagare per gång. I februari var ett
räddningshundförarmöte med tio deltagare.
PR/INFO
Gunilla Bergendal inledde med att redogöra för distriktets pr-info-sektors uppgifter;
1. Informera sig om händelser i omvärlden som berör vår verksamhet – och
vidarebefordra dessa. 2. Förmedla distriktets verksamhet och nytta. 3. Genomföra
aktiviteter som stöttar klubbarna.
Under året har PR/INFO följt distriktets mål.
Mål 1. Införa målstyrning. Deltagit i diskussioner och framställt presentationsmaterial.
Mål 2. Öka medlemsantalet. Vykortskampanj till valpägare, två utskick i år. Förslag till
två rekryteringsbrev som klubbarna kan använda till valpägare respektive tidigare
kursdeltagare.
Utvecklat Idébanken på webben med olika aktivitetsidéer och annan info. Webben
uppdateras kontinuerligt med aktuella informationer, ibland dagligen.
Besöksfrekvensen har ökat kraftigt, till stor del beroende på besök i juni, då det var
SM i lydnad och agility.
Mål 3. Öka klubbarnas engagemang i distriktets arbete. Införde ett DISTRIKTS-INFO
i april och har t.o.m. oktober skrivit fyra nummer, som e-post-distribuerats till
klubbarna. Ett enkelt och lättsamt infobrev, som inte konkurrerar med SBK Info, utan
kompletterar.
Mål 4. Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna i distriktet. I första hand genom att
publicera info från klubbarna på webben. Idébanken har också en samling av
klubbarnas egna aktiviteter, där de kan inspirera varandra.
Till slut visade Gunilla ett reflexband, s.k. snap wrap, med texten ”Lydiga hundar är
lyckliga hundar. Se www.sbkdistr.se”. Dessa lämnades senare ut till alla klubbar för
att delas ut bland t.ex. instruktörer, sektorer, nya medlemmar m.fl. Detta tema är
också rubriken på de nya sidorna på webben som vänder sig till vanliga hundägare.
Slutligen meddelade Gunilla att hon avgår som PR/Info-ansvarig till årsskiftet och
presenterade sin efterträdare: Anne-Christine, Anki, Stareborn, JBK och Vit
Herdehund.
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RUS
Sektorn har genomfört två funktionärsutbildningar, 16 godkända M1 och M2.
En endagarskonferens för sektoransvariga och funktionärer kommer att hållas i
början av 2012.
Anmälningsantalet till distriktets mentalprov har varit mycket högt under året, upp
till 30 anmälningar per prov. Utbytet mellan klubbarna har i viss mån fungerat, men
kan ytterligare förbättras. Kontaktlistor till klubbarna med mail och telefonuppgifter
har skickats ut, detta kommer sektorn att fortsätta med.
Sektorn har lagt ut ett kalendarium på hemsidan, med anmälda MH och MT. För att
detta kalendarium ska bli komplett fodras det att planerade prov anmäls till sektorns
sekreterare, på det sätt som regelverket säger, när ansökan om MH och MT görs till
SBK ska en kopia av ansökan lämnas till sektorns sekreterare. Tyvärr slarvas det
med den informationen, och därför kan sektorn ej lämna korrekt information till
kalendern.
SM 2011
Stefan Roos lämnade muntligt en redogörelse för hur årets SM i lydnad och agility
genomfördes.
Det var idel rosor från alla som deltagit på ett eller annat sätt, tävlande, besökare,
funktionärer. Polisen som ansvarar för området där tävlingen hölls, hade undrat om
det hade varit någon tävling över huvud taget, så välstädat efter tävlingen var det.
150-tusen i överskott blev resultatet, det som först skall anordnas är en fest för alla
funktionärer, resterande belopp skall delas upp inom klubbarna som hjälpte till, då
det blir mest rättvist kommer klubben få ex andelar för representanter som har hjälpt
till under SM-tävlingen.
7. Målstyrningsarbetet i distriktet.
Lennart Larsson rapporterade från målstyrningsarbetet hur distriktet ligger till
gentemot uppsatta mål.
se bil. 1.
8. Övriga frågor.
Ragnar Bergståhl från valberedningen efterlyste namnförslag, då det kommer att bli
tomma poster i distriktets styrelse.
Ann Carlsson från Solna-Sundbybergs BK frågade om formell kallelse till medlemsmöte får sändas ut via e-post? Ja, om mailadress finns annars skall brev sändas.
9. Mötets avslutande.
Ordförande Lennart Larsson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Blommor delades ut till Stefan Roos, Staffan Thorman, Djurambulansen och till
SSBK som tack för upplåtande av stuga under mötet.
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Lennart Larsson
Ordförande

Inger Larsson
Sekreterare

Christoffer Frances
Justerare

Kent Axelsson
Justerare
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bil. 1.
AVSTÄMNING MÅL HÖSTMÖTE 2011-1.ppt

6

7

8

9

10

