
	  

	  
HÖSTMÖTESPROTOKOLL	  

Protokoll	  från	  SBK:s	  Stockholmsdistrikts	  höstmöte	  

	  
Tid:	  2012-‐10-‐31	  kl.	  19.00	  
Plats:	  Stockholms	  Södra	  BK	  

	  
Närvarande	  lokalklubbar:	  Danderyd-‐Täby	  BK,	  Järfälla	  BK,	  Lidingö	  BK,	  Mälarö	  BK,	  Nacka	  BK,	  	  
SBK	  Stockholmsavdelning,	  Stockholms	  Södra	  BK,	  Solna-‐Sundbybergs	  BK,	  Tyresö	  BK,	  Värmdö	  BK,	  
Waxholm	  BK.	  
	  
Närvarande	  styrelsen:	  Lennart	  Larsson,	  Malou	  Wallén,	  Inga	  Dann,	  Lotta	  Berntson,	  Lars	  Magnuson,	  
Therese	  Palm,	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  Christer	  Ljunggren	  och	  Ann	  Carlsson	  
	  
Närvarande,	  sektorer:	  Agilitysektorn:	  Jessica	  Graetsch,	  HUS:	  Cilla	  Thorén,	  	  
PR/Info:	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  RUS:	  CG	  Hultin,	  Räddning:	  Anette	  Stierna,	  	  
TÄS:	  Lotta	  Berntson	  
	  
Frånvarande,	  sektorer:	  Rallylydnad:	  Lena	  Larson,	  Patrullhund:	  Kicki	  Johansson	  
	  
Närvarande,	  kansli:	  Ragnar	  Bergståhl	  
	  
Närvarande,	  valberedning:	  Ragnar	  Bergståhl,	  Lennart	  Lindberg,	  Cilla	  Thorén	  
	  
	  

1. Mötets	  öppnande	  samt	  fastställande	  av	  röstlängd.	  
Distriktsstyrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
Röstlängden	  fastställdes	  till	  49	  röster	  av	  56	  möjliga.	  

	  

2. Val	  av	  två	  justerare	  –	  tillika	  rösträknare	  –	  justera	  dagens	  protokoll	  
Till	  protokollets	  justerare	  valdes	  Lennart	  Lindberg,	  SSBK	  och	  Håkan	  Ericson,	  SBKs	  
Stockholmsavdelning.	  

3. Fråga	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  
Höstmötet	  ansåg	  att	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  

4. Val	  av	  mötesordförande	  och	  styrelsens	  val	  av	  sekreterare.	  
Till	  mötesordförande	  valdes	  styrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson,	  styrelsens	  val	  av	  
sekreterare	  Anne-‐Christine	  Stareborn.	  



	  

5. Fastställande	  av	  dagordning.	  
Dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägg	  under	  punkt	  Övriga	  frågor.	  
	   Valberedningen,	  Ragnar	  Bergståhl.	  
	   Representation	  på	  kongressen,	  Jessica	  Graetsch.	  
	   Informationsflöde,	  Thomas	  Laurell,	  SoSU	  BK	  
	   Brukslydnad,	  Per	  Larsson,	  SSBK.	  
	   Agility,	  Kent	  Axelsson,	  SSBK.	  
	   	  

6. Vad	  kan	  distriktet	  göra	  för	  lokalklubbarna?	  
Mötesdeltagarna	  delades	  in	  i	  fyra	  grupper	  för	  att	  diskutera	  denna	  fråga.	  Grupperna	  
redovisning	  finns	  som	  bilaga	  till	  protokollet.	  

7. NoM	  2015	  
Jan-‐Ola	  Nyberg	  och	  Lotta	  Berntson	  presenterade	  tankarna	  kring	  organisationen	  av	  NoM	  2015	  
skulle	  kunna	  se	  ut.	  I	  stället	  för	  en	  general	  skapar	  man	  en	  projektgrupp	  för	  att	  leda	  NoM	  2015.	  
Denna	  projektgrupp	  ska	  bestå	  av	  personer	  som	  brinner	  för	  att	  arrangera	  NoM	  och	  inte	  dela	  
ansvarsområden	  mellan	  lokalklubbarna.	  
Mötet	  beslutade	  att	  vi	  ska	  ansöka	  om	  NoM	  2015.	  

8. Rapporter.	  
Ekonomi	  
Inga	  Dann	  redovisade	  distriktets	  ekonomi	  och	  den	  är	  fortsatt	  god.	  
	  
Tillgångar	  
Kassa	  och	  bank	   413	  262,97	  
	  
Summa	   413	  262,97	  
	  	  
Intäkter	  	  
Distriktsavgift	  lokal	  klubb	   118	  020,00	  
Kursavgifter	   126	  700,00	  
	  	  
Summa	   244	  720,00	  
	  	  
	  	  
Kostnader	   	  
Konferenser,	  priser,	  	  
milersättning,	  arvoden	  m.m.	   170	  595,00	  
	  	  
RESULTAT	   	  74	  125,00	  
	  

	  
	  



	  

Agility	  
Jessica	  Graetsch	  redogjorde	  för	  Agilitysektorn.	  
Vi	  har	  haft	  två	  möten	  för	  agilityansvariga	  från	  lokalklubbarna	  under	  året.	  	  
Jobbat	  fram	  DM-‐regler.	  
	  	  
DM	  i	  agility	  avhölls	  på	  SBK	  Stockholmsavdelningen	  den	  14	  oktober:	  	  
DM	  vinnare	  Large:	  Mija	  Jansson	  –	  Gnagets	  Raske	  Raket	  ”Rasken”,	  Sthlmsavd	  
DM	  vinnare	  Medium:	  Helene	  Wallskär	  –	  Njupavallens	  Outsanding	  Dasiy	  ”Dasiy”,	  Sthlmsavd	  
DM	  vinnare	  Small:	  Helga	  Westerlind	  –	  Caratoot’s	  Complete	  Checkmate	  ”Dennis”,	  DTBK	  
I	  år	  var	  första	  året	  med	  klubblag-‐DM,	  Österåkerlagen	  tog	  storslam!	  
	  
Den	  7	  november	  kommer	  ett	  möte	  om	  agilityns	  framtid	  hållas	  på	  DTBK	  för	  att	  samla	  in	  
tankar	  och	  åsikter	  inför	  konferensen	  om	  agilityns	  framtid	  inom	  SBK	  som	  kommer	  att	  gå	  av	  
stapeln	  den	  1	  till	  den	  2	  december.	  
	  
HUS	  
Cilla	  Thorén	  rapporterade	  att	  
1.	  Kommer	  att	  skicka	  2	  st.	  lärare	  på	  avrostningskurs	  under	  nov	  månad.	  Det	  är	  en	  uppdatering	  
i	  bl.	  a.	  pedagogik/coaching	  och	  belöningsträning.	  Lärarna	  förbinder	  sig	  att	  hålla	  två	  
utbildningar	  i	  distriktets	  regi.	  
2.	  En	  ALU-‐instruktörsutbildning	  kommer	  att	  starta	  under	  våren,	  lärare	  är	  inte	  bestämt	  i	  
dagsläget.	  
3.	  En	  SBK-‐instruktörsutbildning	  pågår	  med	  Åsa	  Klint	  som	  lärare,	  och	  examination	  kommer	  att	  
vara	  den	  29	  december.	  
4.	  Distriktet	  kommer	  att	  skicka	  Therese	  Palm	  på	  tävlingslärarutbildning	  i	  november,	  som	  SBK	  
arrangerar.	  
5.	  HUS	  har	  haft	  mötet	  "D-‐HUS	  utan	  gränser",	  d.v.s.	  möte	  med	  D-‐HUS	  i	  Sörmland	  och	  
Uppland.	  Vi	  ska	  ha	  ett	  gemensamt	  arrangemang	  med	  Uppland	  i	  januari	  2013.	  Vi	  kommer	  att	  
inbjuda	  instruktörer	  och	  lärare	  i	  distrikten	  Stockholm	  och	  Uppland,	  till	  självkostnadspris,	  till	  
en	  föreläsning	  i	  belöningsträning.	  
	  
	  
PR/Info	  
Anne-‐Christine	  S	  rapporterade	  att	  hemsidan	  uppdateras	  kontinuerligt.	  
	  
Rallylydnadssektorn	  
Lena	  Larsson	  rapporterade	  att	  	  
Rallylydnadssektorn	  har	  under	  våren,	  sommaren	  och	  hösten	  arbetat	  med	  att	  examinera	  
rallylydnadsinstruktörer.	  Detta	  har	  varit	  ett	  stort	  arbete	  som	  tagit	  mycket	  tid	  och	  kraft	  men	  
nu	  kan	  anses	  som	  avslutat.	  Numera	  kommer	  ju	  examinationen	  ingå	  i	  utbildningen	  så	  att	  säga,	  
vilket	  innebär	  en	  lättnad.	  
	  	  
Sektorn	  har	  vid	  flera	  tillfällen	  försökt	  få	  till	  möten	  men	  tyvärr	  har	  det	  visat	  sig	  vara	  svårt	  då	  
många	  inte	  har	  kunnat.	  Vi	  hade	  ett	  möte	  (med	  två	  deltagare	  av	  13)	  i	  oktober	  och	  kommer	  
även	  försöka	  få	  till	  ett	  möte	  under	  december	  gällande	  regelrevideringen.	  	  
	  	  
Önskemål	  har	  inkommit	  om	  en	  "instruktörsdag"	  som	  vi	  ev.	  ska	  försöka	  få	  ihop	  till	  våren	  för	  
att	  kunna	  byta	  idéer	  med	  varandra.	  



	  

	  	  
Enligt	  de	  rapporter	  rallylydnadssektorn	  har	  fått	  från	  lokalklubbarna	  flyter	  verksamheten	  med	  
rallykurser	  på	  bra	  i	  de	  flesta	  klubbarna.	  
	  
RUS	  
CG	  Hultin	  rapporterade	  	  
1.	  Funktionärsutbildning	  för	  mentalprover	  
RUS	  fortsätter	  att	  erbjuda	  utbildningsnivåerna	  M1,	  M2,	  M3,	  M4a,	  M4b	  och	  M5a.	  
Tyvärr	  är	  intresset	  för	  utbildning	  mycket	  varierande	  och	  det	  är	  i	  bland	  mycket	  svårt	  att	  få	  till	  
tider	  som	  passar	  så	  många	  som	  möjligt.	  Just	  nu	  är	  behovet	  av	  A-‐figgar,	  testledare	  och	  delvis	  
B-‐figgar	  stort.	  
Den	  3	  och	  4	  november	  samt	  11	  november	  i	  år	  håller	  RUS	  en	  M1-‐M2	  utbildning	  på	  Södertälje	  
BK.	  Södertälje	  BK	  ligger	  utanför	  vårt	  distrikt,	  men	  vi	  vet	  att	  även	  vi	  får	  nytta	  av	  dessa	  figgar	  i	  
framtiden.	  
	  
2.	  Sektorkonferens	  
Tyvärr	  har	  genomförandet	  blivit	  ytterligare	  fördröjt	  utav	  olika	  praktiska	  och	  administrativa	  
orsaker.	  Konferensens	  syfte	  är	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  vid	  genomförande	  av	  mentalprover.	  
Informera	  om	  nyheter	  och	  även	  ha	  ett	  utbyte	  av	  erfarenheter	  med	  råd	  och	  tips.	  Många	  
nyheter	  rörande	  genomförandet	  av	  mentalprover,	  arrangemang,	  regelverk	  samt	  prissättning	  
kommer	  att	  presenteras.	  Vi	  kommer	  att	  på	  konferensen	  även	  göra	  en	  kortfattad	  
presentation	  av	  BPH	  och	  SBKs	  nya	  MV	  –	  Mentalbeskrivning	  Valp.	  
	  
3.	  Funktionärslistor	  
Här	  har	  RUS	  brustit	  i	  att	  uppdatera	  funktionärslistorna.	  Vi	  håller	  nu	  på	  med	  detta	  och	  hur	  vi	  
ska	  kunna	  koppla	  ihop	  dessa	  listor	  med	  bl.a.	  andra	  sidor	  på	  nätet.	  Tyvärr	  är	  det	  mycket	  få	  
som	  anmäler	  när	  de	  inte	  är	  auktoriserade	  längre,	  bytt	  postadress,	  bytt	  mailadress	  etc.	  
Arbetet	  med	  listorna	  är	  mycket	  tidskrävande	  och	  vi	  ser	  även	  över	  hur	  detta	  ska	  kunna	  
förenklas.	  
	  
4.	  Inrapportering	  av	  MH/MT	  som	  skall	  hållas	  samt	  rapportering	  efter	  genomfört	  MH/MT	  
Det	  är	  fortfarande	  mycket	  dåligt	  med	  detta.	  Endast	  ett	  fåtal	  klubbar	  uppfyller	  kraven.	  Vad	  
gäller	  rasklubbs-‐	  och	  uppfödar-‐MH	  är	  denna	  rapportering	  obefintlig.	  Samma	  regler	  gäller	  vid	  
dessa	  MH/MT!	  Tänk	  på	  att	  D-‐RUS	  skall	  enligt	  gällande	  bestämmelser	  från	  SBK	  ha	  
undertecknad	  deltagarlista,	  beskrivare-‐	  och	  domarrapport	  samt	  arrangörsrapport.	  Detta	  ska	  
sändas	  in	  även	  om	  provet	  är	  inställt.	  Till	  SBK	  kansli	  ska	  även	  protokollen	  sändas	  in.	  Se	  till	  att	  
kopia	  finns	  på	  protokollen	  ifall	  posten	  av	  någon	  anledning	  skulle	  brista.	  Detta	  förekommer	  
och	  finns	  det	  då	  inga	  kopior	  kommer	  provet	  inte	  att	  registreras.	  Detta	  är	  inte	  bara	  tjat	  utan	  
fyller	  en	  funktion,	  bl.	  a.	  för	  samordning	  av	  funktionärer,	  hundar	  som	  står	  på	  kö	  m.m.	  
Tillsammans	  borde	  detta	  inte	  vara	  så	  svårt.	  Regelverket	  finns	  och	  ska	  följas.	  
Inrapportering	  gäller	  också	  om	  någon	  enskild	  lokal-‐	  eller	  rasklubb	  håller	  utbildning	  av	  
funktionärer.	  Sektorsansvariga	  kan	  inte	  gissa	  om	  någon	  är	  utbildad	  eller	  inte.	  Observera	  att	  
det	  är	  Distrikts-‐RUS	  som	  skriver	  ut	  gällande	  bevis	  vid	  utbildning	  och/eller	  återauktorisering.	  
	  



	  

Tjänstehundssektorn	  
Räddning	  
Räddning	  hade	  ett	  räddningshundförarmöte	  i	  våras	  med	  deltagare	  från	  både	  Stockholms-‐	  
och	  Upplandsdistriktet.	  Vi	  kommer	  att	  ha	  ett	  nytt	  möte	  i	  december.	  Vid	  dessa	  möten	  
planerar	  vi	  den	  kommande	  halvårsperioden.	  
	  	  
Stockholmsdistriktet	  har	  genomfört	  en	  funktionskontroll	  i	  september.	  
	  	  
Vi	  tränar	  flera	  gånger	  i	  veckan	  i	  olika	  grupper	  på	  olika	  ställen	  i	  Storstockholmsområdet	  och	  
Uppsala.	  
	  	  
Den	  29	  april	  avslutade	  Hasse	  Stierna	  sin	  kurs	  i	  samband	  med	  slutprovet	  då	  åtta	  ekipage	  blev	  
godkända.	  Dessa	  har	  nu	  genomfört	  USAR	  Canine	  Basic	  (MSBs	  hundförarutbildning)	  och	  är	  
rekommenderade	  att	  ingå	  i	  SWIFT-‐styrkan.	  Samtidigt	  pågår	  en	  annan	  räddningshundkurs	  där	  
det	  är	  dags	  för	  delprov	  2	  i	  november	  och	  slutprov	  i	  mars	  2013.	  
	  	  
Några	  ekipage	  från	  distriktet	  har	  också	  deltagit	  i	  den	  pilotutbildning	  som	  SBK	  centralt	  har	  
tagit	  initiativet	  till	  i	  samarbete	  med	  och	  på	  uppdrag	  av	  Sjöfartsverket	  och	  
Sjöräddningssällskapet.	  Syftet	  är	  att	  ta	  fram	  s.k.	  sjöräddningsekipage	  där	  räddningshunden	  
ska	  spela	  en	  framträdande	  roll.	  Den	  17	  november	  kommer	  två	  ekipage	  gå	  upp	  på	  ett	  slutprov	  
och	  med	  på	  detta	  slutprov	  kommer	  Sjöfartsverket	  att	  vara.	  
	  
	  
TÄS	  
Lotta	  Berntson	  rapporterade	  	  
–	  att	  distriktet	  har	  fått	  4	  nya	  klass	  2	  B-‐domare	  och	  2	  st	  klass	  1	  B-‐domare.	  Kompletteringsprov	  
för	  2	  st	  till	  klass	  1	  B-‐domare	  blir	  innan	  årsskiftet	  
–	  5	  nya	  tävlingssekreterare	  har	  examinerats	  
–	  7	  nya	  B-‐tävlingsledare	  har	  godkänd	  examination	  och	  2	  av	  dem	  är	  klara	  med	  praktiken	  och	  
övriga	  har	  en	  praktikgång	  kvar	  
–	  till	  våren	  planeras	  en	  lydnadsdomarutbildning	  och	  en	  lydnadstävlingsledarutbildning	  
–	  domarkonferens	  planeras	  till	  början	  av	  året	  
–	  tävlingsledarkonferens	  planeras	  också	  till	  våren	  
–	  2013	  års	  tävlingar	  är	  spikade	  
	  
	  
Stockholmsdistriktets	  mål	  2012	  
Lennart	  Larsson	  redovisade	  utfallet	  för	  distriktets	  mål	  fram	  till	  den	  31	  oktober.	  
	  
1:	  Införa	  målstyrning	  i	  distriktet	   	   	   	   Utfall	  

Målstyrning	  ska	  vara	  genomfört	  2012	  i	  2	  av	  distriktets	  lokalklubbar	  	   4	  
2:	  Öka	  medlemsantalet	  i	  distriktet	  

2012	  ökning	  1	  %	  (+49)	  4954	  medlemmar	  	   	   	   4696	  
3:	  Öka	  engagemanget	  från	  klubbarna	  i	  distriktets	  arbete	  

2012	  öka	  med	  20	  personer	  till	  215	  deltagare	  =	  +10	  %	  	   	   186	  
4:	  Öka	  erfarenhetsutbytet	  mellan	  klubbarna	  

2012	  öka	  med	  2	  aktiviteter	  till	  27	  aktiviteter/möten	  =	  +	  8	  %	  	   	   8	  
	  



	  

Lennart	  Larsson	  informerade	  att	  för	  2013	  kommer	  styrelsen	  föreslå	  att	  målet	  -‐	  Öka	  
medlemsantalet	  tas	  bort.	  
	  

9. Övriga	  frågor.	  
Ragnar	  B	  informerade	  mötet	  om	  att	  han,	  Lennart	  Lindberg	  och	  Cilla	  Thorén	  har	  påbörjat	  sitt	  
arbete	  i	  valberedningen.	  
Jessica	  G	  har	  önskemål	  att	  få	  styrelsen	  till	  att	  skicka	  en	  sakkunnig	  representant	  i	  agility	  till	  
Kongressen	  2013.	  
Kent	  Axelsson	  vill	  veta	  vad	  som	  händer	  med	  agilityn.	  Han	  var	  nöjd	  med	  den	  information	  som	  
han	  fått	  under	  punkten	  Agility.	  
Thomas	  Laurell	  hade	  önskemål	  att	  informationsflödet	  mellan	  sektorsansvariga	  och	  klubbens	  
sektorer	  måste	  bli	  bättre	  och	  en	  kopia	  borde	  gå	  till	  klubbens	  sekreterare.	  
Per	  Larsson	  har	  önskemål	  om	  regelrevidering	  angående	  att	  byta	  lydnaden	  i	  bruksgrenarna	  till	  
IPO-‐lydnad.	  
	  

10. Mötets	  avslutande.	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  tackade	  alla	  för	  visat	  intresse	  och	  avslutade	  mötet.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
Lennart	  Lindberg	   	   	   Håkan	  Ericson	  
Justerare	   	   	   	   Justerare	  


