
	  

	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2012-‐04-‐17	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  
Protokoll	  nr	  4.	  

	  

Närvarande:	  Lennart	  Larsson,	  Malou	  Wallén	  Lars	  Magnuson,	  Lotta	  Berntson,	  Inga	  Dann,	  
Therese	  Palm	  och	  Anne-‐Christine	  Stareborn.	  
Anmält	  förhinder:	  Christer	  Ljunggren,	  Ann	  Carlsson	  

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Orförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  

3. Föregående	  mötesprotokoll	  
Föregående	  mötesprotokoll	  nr	  3	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

4. Rapporter	  

• Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  Överskottet	  från	  SM	  kommer	  att	  delas	  snarast.	  	  

• Sektorer	  

	  

TÄS	  
Tävlingsmöte	  den	  31/5	  med	  alla	  klubbar	  på	  Solna-‐Sundbyberg	  BK.	  

	  
HUS	  
Therese	  Palm	  har	  haft	  möte	  med	  Hus.	  Hus	  önskar	  få	  ett	  möte	  med	  
styrelsen	  där	  även	  budgeten	  gås	  igenom.	  Förslag	  på	  datum	  är	  den	  12	  
juni.	  
	  
HUS	  vill	  skicka	  2	  st	  blivande	  lärare	  på	  kurs.	  Styrelsen	  beslutade	  att	  
HUS	  får	  skicka	  de	  2	  st	  blivande	  lärarna	  på	  kurs	  samt	  tar	  fram	  när	  det	  
finns	  behov	  av	  ny	  lärare	  och	  presenterar	  detta	  för	  styrelsen.	  
Distriktet	  betalar	  för	  lärarnas	  utbildning.	  HUS	  ska	  fram	  ett	  
kontraktförslag	  för	  de	  blivande	  lärarna.	  
	  
Lena	  Larsson	  deltog	  på	  den	  centrala	  HUS-‐konferens	  i	  Nora.	  



	  

RUS	  
CG	  Hultin	  har	  deltagit	  på	  SBK	  RAS/RUS	  konferens	  den	  24-‐25	  april	  
2012.	  Funktionärslistan	  kommer	  att	  uppdateras.	  

TJÄNSTEHUND	  
Inget	  att	  rapportera.	  

AGILITY	  
Lennart	  redogjorde	  om	  Agilitys	  önskemål	  att	  stödja	  Dag	  Brücks	  
nominering	  till	  förbundsstyrelsen	  samt	  att	  väcka	  frågan	  om	  att	  ha	  en	  
representant	  från	  Agilityn	  bland	  delegaterna	  till	  kongressen.	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  stödja	  Dag	  Brücks	  nominering	  till	  
förbundsstyrelsen	  på	  distriktets	  vårmöte.	  Att	  skicka	  en	  Agility-‐
representant	  till	  årets	  kongress	  är	  för	  sent	  eftersom	  anmälningstiden	  
har	  gått	  ut.	  Frågan	  kvarstår	  till	  nästa	  kongress.	  

PR/INFO	  
A-‐C	  Stareborn	  presenterade	  två	  versioner	  av	  brevlogga.	  Bestämdes	  
att	  de	  två	  varianterna	  kan	  användas.	  Förslag	  till	  hösten	  att	  starta	  en	  
Wordpress	  kurs	  för	  lokalklubbarna	  för	  att	  hjälpa	  dem	  med	  hemsidor	  
som	  är	  skapade	  i	  Wordpress.	  
	  
RALLYLYDNAD	  
Inget	  att	  rapportera.	  

•	  Klubbar	  
Västerortsklubbarna	  kommer	  ha	  ett	  möte	  den	  15/5	  kl	  17.30,	  
Studiefrämjandetslokaler,	  Solna	  med	  Malou	  Wallén.	  

•	  Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
Hemsidans	  uppgifter	  ang	  Sektorernas	  ansvar	  ska	  uppdateras.	  	  
	  
En	  arbetsgrupp	  ska	  även	  se	  över	  ramverket	  för	  Distrikstmästerskap	  om	  det	  
går	  att	  göra	  det	  lika	  för	  alla	  dicipliner.	  Lennart	  kontaktar	  Jessica	  Greatsch,	  
Agility	  Lena	  Larsson,	  Rallylydnad	  och	  Lotta	  Berntson,	  TÄS.	  

5. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommit:	  	  
Studiebesök	  hos	  SAS	  Alarm	  
Förfrågan	  om	  NoM,	  Nordiska	  mästerskap	  2015	  
SBKs	  Inbjudan	  till	  Tävlingslärarutbildning	  
Ansökan	  till	  tävlingslärarutbildning	  
	  
Utgående:	  –	  

6. Vårmötet	  2012	  
Motionerna	  viktiga	  att	  gå	  igenom	  på	  vårmötet.	  Sektorernas	  rapporter	  ska	  
presenteras.	  	  



	  

7. Övriga	  frågor	  
	  
Tävlingslärarutbildningen	  är	  en	  ny	  utbildning	  som	  startar	  i	  november	  2012.	  
Kostnaden	  för	  kursen	  är	  beräknad	  till	  10.000:-‐.	  Målet	  med	  kursen	  är	  att	  kunna	  
utbilda	  nya	  tävlingsinstruktörer.	  I	  enlighet	  med	  beslut	  om	  att	  distriktet	  betalar	  
lärarutbildningar	  så	  gäller	  även	  det	  för	  tävlingslärare,	  liknade	  kontrakt	  kommer	  
att	  upprättas	  för	  tävlingslärare.	  

Det	  har	  inkommit	  en	  ansökan	  från	  Therese	  Palm	  om	  att	  få	  gå	  denna	  utbildning	  –	  
tävlingslärare.	  
Styrelsen	  tillstyrker	  och	  betalar	  för	  Therese	  Palm	  att	  gå	  tävlingslärarutbildningen.	  
Therese	  Palm	  deltog	  ej	  när	  beslutet	  togs.	  	  
	  

8. Nästa	  möte	  
15	  maj	  2012.	  

9. Mötets	  avslutande.	  

	  

	  

	  

	  

Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  

Ordförande	   	   	   	   Sektreterare	  


