
	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2013-‐04-‐16	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  

	  
Protokoll	  nr	  3.	  

	  

Närvarande:	  Lennart	  Larsson,	  	  Therese	  Palm,	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  Lars	  
Magnusson,	  Anita	  Weinius,	  Annette	  Ståhl	  och	  Inga	  Dann	  

Anmält	  förhinder:	  Lotta	  Berntsson,	  Ann	  Carlsson	  

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  

3. Val	  av	  justerare	  
Till	  justerare	  av	  dagens	  protokoll	  valdes	  Annette	  Ståhl.	  

4. Föregående	  mötesprotokoll	  
Föregående	  mötesprotokoll	  nr	  2	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

5. Rapporter	  

• Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  Rallylydnades	  alla	  kvitto	  och	  utgifter	  är	  nu	  
utbetalda	  och	  bokförda.	  Alla	  upplupna	  räkningar	  är	  betalda.	  

• Sektorer	  

AGILITY	  
Möte	  med	  alla	  klubbar	  skedde	  den	  15/4	  om	  Agilityns	  framtid.	  	  

Ett	  telefon/webbmöte	  från	  FS	  med	  alla	  distrikt	  och	  rasklubbar	  
kommer	  att	  genomföras	  den	  18/4.	  

Remissvar	  ang	  AG	  utbildning	  har	  lämnats.	  	  

HUS	  
Lottie	  Gerdlind	  önskar	  rekommendationsbrev	  till	  att	  avtalsintruktör	  .	  
Vi	  hänvisar	  att	  hon	  tar	  det	  med	  sin	  klubb	  Österåkers	  BK.	  

Therese	  diskturerar	  med	  D-‐Hus	  angående	  deras	  brev	  till	  C-‐Hus,	  för	  
att	  gå	  vidare	  med	  detta	  ärende.	  



	  

Instruktörsutbildningen	  kommer	  att	  starta	  under	  hösten	  och	  
tävlingslydnadsinstruktörsutbildnings	  infoträff	  blir	  den	  22	  maj.	  

Rallylydnad	  

Rallylydnad	  har	  nu	  en	  0-‐budget.	  Styrelsen	  önskar	  att	  de	  presenterar	  
en	  budget.	  

PR/Info	  
Inget	  att	  rapportera.	  

RUS	  
CG	  Hultin	  och	  Maria	  Comstedt	  representerade	  Stockholmdistriktet	  
på	  SBK	  RAS/RUS	  konferens	  i	  Södertälje	  den	  5-‐67	  april.	  

Figurantlistorna	  kommer	  att	  uppdateras.	  

Tjänstehund	  

Patrullhund	  
Inget	  att	  rapportera.	  

Räddningshund	  

Vi	  fick	  4	  nya	  ekipage	  som	  blev	  certade	  i	  Norrköping	  Totalt	  17	  
räddningshundar	  finns	  i	  distriktet.	  	  

TÄS	  
Lotta	  Berntson	  är	  på	  NoM	  2015	  möte.	  

Skaraborgsdistriktet	  har	  i	  en	  skrivelse	  sagt	  att	  de	  vill	  gå	  mot	  de	  
internationella	  reglerna.	  De	  vill	  också	  ha	  en	  Elitklass	  2014.	  Vi	  stödjer	  
denna	  motion.	  

På	  grund	  av	  den	  sena	  våren	  har	  det	  resulterat	  i	  flera	  inställda	  
tävlingar	  i	  distriktet.	  	  
	  

•	  	  VU-‐rapport	  
Beslut	  tog	  att	  skicka	  Maria	  Comstedt	  till	  SBK	  RAS/RUS	  konferensen	  i	  
Södertälje	  
VU	  gruppen	  består	  i	  år	  av	  Lennart	  L,	  Therese	  P	  och	  Anne-‐Christine	  S.	  
	  
•	  	  Klubbar	  
Hänskjuts	  till	  nästa	  möte.	  

•	  	  Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
Anki	  och	  Therese	  fortsätter	  arbetet	  med	  en	  rapporteringsmall	  för	  
sektorerna.	  Ekonomigruppen	  består	  av	  Inga	  D,	  Lennart	  L	  och	  Lotta	  B.	  



	  

	  

6. Redovisning	  från	  höstmötet	  
Anki	  skickar	  ut	  sammanställningen	  till	  de	  nya	  styrelsemedlemmarna	  samt	  till	  
berörda	  sektorsansvariga.	  
	  

7. Vårmötet.	  
Djurambulansen	  är	  tveksamma	  om	  de	  kan	  komma	  till	  vårmötet.	  Besked	  får	  Anne-‐
Christine	  några	  dagar	  innan	  vårmötet.	  	  
Nacka	  BK	  är	  tillfrågade.	  

8. Kongressen	  2013	  
SBK	  Kongress	  2013	  kommer	  att	  hållas	  i	  Örebro.	  Yvonne	  Ahlin	  och	  Jessica	  Graetsch	  
kommer	  också	  att	  delta.	  

9. SM	  i	  rally	  lydnad	  2015	  
Rallylydnad	  ställer	  sig	  positiva	  till	  att	  tillsammans	  med	  Upplandsdistriktet	  
anordna	  SM	  i	  Rallylydnad	  2015.	  Mer	  information	  kommer	  efter	  deras	  möte	  den	  27	  
maj.	  

10. Sektoransvariga	  
Ansvarig	  för	  HUS	  är	  Cilla	  Thorén	  
Ansvarig	  för	  Rallylydnaden	  föreslås	  Lottie	  Gerdlind	  under	  föreutsättning	  att	  det	  
blir	  en	  till	  i	  sektorn.	  	  
Ansvarig	  för	  Agility	  är	  Jessica	  Graetsch	  
Ansvarig	  för	  RUS	  är	  CG	  Hultin	  och	  Malin	  Ranestål	  kommer	  in	  i	  sektorn.	  
Ansvarig	  för	  TÄS	  är	  Lotta	  Berntson	  
	  
Distriktet	  kommer	  att	  kalla	  till	  ett	  sektormöte	  med	  alla	  sektorer.	  Helst	  ska	  mötet	  
äga	  rum	  innan	  semestern.	  Förslag	  på	  datum	  är	  den	  10/6	  kl	  19.00.	  
Förslag	  till	  agenda	  	  
Presentation,	  Rapporteringsmallen,	  Ekonomi	  redovisning	  för	  sektorerna,	  
presentation	  av	  grupparbetet.	  
	  
Kontaktpersoner	  till	  sektorerna	  hänskjöts	  till	  nästa	  möte.	  

11. Våra	  styrdokument	  
En	  revidering	  kommer	  ske,	  klart	  till	  aug/sep.	  

12. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommande:	  SBK	  info	  
Styrelsen	  gick	  igenom	  informationen	  från	  SBK.	  
	  
Utgående:	  –	  

13. Övriga	  frågor	  
Lotta	  Berntson	  önskar	  att	  vi	  skickar	  ut	  infoblad	  till	  klubbarna	  med	  nyheter.	  
Information	  om	  inkomstuppgifter/kontrolluppgifter	  till	  Skatteverket	  borde	  	  
gå	  ut	  till	  klubbarna.	  



	  

14. Nästa	  möte	  
Den	  7	  maj	  2013	  kl	  19.00.	  

	  

15. Mötets	  avslutande	  

Mötet	  avslutades.	  

	  

	  

	  

Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  

	  

	  

Annette	  Ståhl	  
Justerare	  


