
	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2013-‐06-‐04	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  

	  
Protokoll	  nr	  5.	  

	  

Närvarande:	  Lennart	  Larsson,	  Therese	  Palm,	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  Lotta	  Berntson	  
Ann	  Carlsson	  och	  Inga	  Dann	  

Anmält	  förhinder:	  Lars	  Magnuson,	  Anita	  Weinius	  och	  Annette	  Ståhl	  

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  

3. Val	  av	  justerare	  
Till	  justerare	  av	  dagens	  protokoll	  valdes	  Therese	  Palm.	  

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

5. Rapporter	  

• Ekonomi	  
SBK	  Stockholmsdistriktet	  har	  fått	  tjänstehundsadministrationsbidrag.	  Inga	  
delade	  ut	  resultatbudget	  till	  styrelsens	  kontaktpersoner	  för	  respektive	  sektor.	  

Sektorer	  

AGILITY	  
Lennart	  L	  rapporterade	  att	  agilityverksamheten	  kommer	  drivas	  som	  
tidigare,	  men	  kongressens	  delegater	  uttryckte	  en	  stark	  önskan	  att	  
Sveriges	  Hundungdom	  och	  Kennelklubbens	  länsklubbar	  involveras	  i	  
utvecklingen	  av	  sporten.	  	  
	  

HUS	  
D-‐HUS	  önskar	  att	  få	  införskaffa	  ett	  högtalarsystem	  med	  mygga.	  Den	  
skulle	  även	  kunna	  hyras	  ut.	  Styrelsen	  önskar	  få	  in	  mer	  information	  
om	  kostnad,	  hantering	  och	  förvaring	  av	  ett	  högtalarsystem.	  

En	  idé-‐utbytar	  dag	  kommer	  att	  ske	  på	  Nacka	  BK	  den	  19/10.	  
En	  föreläsning	  med	  temat	  ”Allmänlydnad”	  med	  Tobias	  Gustavsson	  på	  



	  

Scandic	  hotell,	  Upplands	  Väsby	  kommer	  att	  genomföras	  den	  16-‐
17/11	  tillsammans	  med	  Sörmanlands-‐	  och	  Upplandsdistriktet.	  

Distriktsmål	  2+	  3	  är	  nu	  uppfyllda.	  

	  

Rallylydnad	  

Rallylydnadsansvarig	  är	  nu	  Lottie	  Gerdlind.	  Rallylydnads	  SM	  2015	  
kommer	  att	  arrangeras	  av	  Upplandsdistriktet	  med	  assistens	  av	  
Stockholmsdistriktet.	  

PR/Info	  
Anki	  Stareborn	  rapporterade	  att	  hemsidan	  fortlöper	  med	  
uppdateringar.	  

RUS	  
Ingen	  rapport.	  

Tjänstehund	  

Patrullhund	  
Inget	  att	  rapportera.	  

Räddningshund	  
Stockholm	  har	  fått	  uppdrag	  att	  anordna	  en	  Sjöräddningskurs	  
med	  Mona	  Brantlind	  som	  instruktör.	  Informationsträff	  på	  
SSBK	  den	  19	  juni	  2013.	  

TÄS	  
30	  maj	  2013	  hade	  TÄS	  möte	  med	  klubbarna	  angående	  tävlingarna	  
för	  2014,	  dessa	  är	  nu	  lagda.	  
	  

•	  	  VU-‐rapport	  
–	  
	  
•	  	  Klubbar	  
Malou	  Wallén	  ställer	  upp	  att	  vara	  kontaktperson	  för	  Järfälla	  BK,	  	  
Mälarö	  BK,	  SO-‐SU	  BK,	  SBK	  Stockholmsavd	  och	  Vällingby	  tills	  styrelsen	  har	  
löst	  bemanningsfrågan.	  

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

6. Sektormötet	  den	  10/6	  
Alla	  är	  kallade	  till	  sektormötet.	  Några	  få	  har	  svarat	  att	  de	  kommer.	  Therese	  
beställer	  smörgåsar	  till	  mötet.	  
	  



	  

7. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommande:	  –	  
	  
Utgående:	  –	  

8. Övriga	  frågor	  
Lennart	  L	  la	  ett	  förslag	  om	  ett	  nytt	  organisationsschema.	  
Anne-‐Christine	  Stareborn	  meddelande	  styrelsen	  att	  hon	  från	  och	  med	  augusti	  inte	  
längre	  kan	  vara	  sekreterare	  för	  distriktet	  beroende	  på	  nytt	  jobb	  i	  Gävle.	  Ragnar	  
Bergståhl	  kommer	  att	  kontaktas.	  

9. Nästa	  möte	  
Den	  20	  augusti	  2013	  kl	  18.30.	  

10. Mötets	  avslutande	  

Mötet	  avslutades.	  

	  

	  

	  

Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  

	  

	  

Therese	  Palm	  
Justerare	  


