
	  

	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2012-‐03-‐20	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  
Protokoll	  nr	  3.	  

	  

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

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Orförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes	  efter	  att	  punkt	  6	  och	  7	  bytt	  ordningsföljd.	  

3. Föregående	  mötesprotokoll	  
Föregående	  mötesprotokoll	  nr	  2	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

4. Rapporter	  

• Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  

• Sektorer	  

HUS	  
Rapporterde	  att	  en	  uppföljning	  på	  Kydingeholm	  kommer	  ske	  den	  
19/8	  2012.	  	  
På	  frågan	  om	  hur	  betalning	  ska	  ske	  av	  kurs	  
Beslutades	  att	  ingen	  får	  påbörja	  kursen	  innan	  betalning	  skett.	  
Styrelsens	  kontaktperson	  ska	  närvara	  på	  sektormötet.	  

TÄS	  
Inget	  att	  rapportera.	  

RUS	  
CG	  Hultin	  deltar	  på	  SBK	  RAS/RUS	  konferens	  den	  24-‐25	  april	  2012.	  

TJÄNSTEHUND	  
Inget	  att	  rapportera.	  



	  

AGILITY	  
Sektorn	  önskar	  ha	  en	  representant	  i	  HUS.	  
Regler	  för	  distriktsmästerskap	  i	  Agility,	  bestämdes	  att	  låta	  Agility-‐
sektorn	  inkomma	  med	  förslag	  om	  regler	  till	  ett	  distriktsmästerskap.	  
En	  Agilitylärarutbildning	  kommer	  startas.	  

PR/INFO	  
A-‐C	  Stareborn	  presenterad	  en	  ny	  version	  av	  brevlogga.	  Bestämdes	  
att	  en	  ny	  version	  ska	  presenteras	  till	  nästa	  möte.	  
	  
Beslutades	  att	  nytt	  domännamn	  ska	  sökas.	  Om	  namnet	  
sbkstockholm.se	  är	  ledigt,	  ska	  det	  bokas.	  Samtidigt	  byts	  webbhotellet	  
till	  webbhotellsleverantören	  Loopia.	  

RALLYLYDNAD	  
Inget	  att	  rapportera.	  

•	  Klubbar	  
	   	  	  	  Inget	  att	  rapportera.	  

•	  Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
	   	  	  	  Inget	  att	  rapportera.	  

5. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommit:	  	  
Kallelse	  till	  Studiefrämjandets	  årsmöte	  den	  19/4	  2012.	  Lennart	  frågar	  om	  Malou	  
Wallén	  kan	  gå	  på	  årsmötet.	  
	  
Offert	  från	  Studiefrämjandet	  ang	  administration	  för	  Stockholmdistriktet.	  Beslut	  
togs	  att	  anta	  offerten.	  

6. Sektor/klubbansvariga	  
Följande	  styrelsemedlemmar	  är	  ansvariga	  kontaktpersoner	  för	  kommunikationen	  
med	  respektive	  sektor:	  
TÄS,	  Lotta	  Berntson	  
HUS,	  Therese	  Palm	  
RUS,	  Lars	  Magnuson	  
PR/Info,	  A-‐C	  Stareborn	  
Rallylydnad,	  Inga	  Dann	  
Tjänstehund,	  Ann	  Carlsson	  
Agility,	  Lennart	  Larsson	  

7. Distriktets	  verksamhetsstyrning	  
Förbättra	  kommunikationen	  mellan	  styrelse	  och	  sektor	  
Arbetsgrupp	  som	  ska	  arbeta	  fram	  ramar	  för	  detta.	  Gruppen	  består	  av	  Lennart	  
Larsson	  (Smk)	  ,	  Malou	  Wallén	  och	  Therese	  Palm.	  



	  

8. Vårmötet	  2012	  
Bokat	  på	  Nacka	  BK	  den	  3	  maj	  kl	  19.00.	  
Höstmötet	  är	  bokat	  på	  SSBK.	  

9. Styrelsedatum	  
Årets	  styrelsedatum	  bestämdes.	  
2012-‐04-‐17	  
2012-‐05-‐15	  
2012-‐06-‐19	  
2012-‐08-‐21	  
2012-‐09-‐18	  
2012-‐10-‐16	  
2012-‐11-‐13	  
2012-‐12-‐11	  

10. Övriga	  frågor	  
Lennart	  Larsson	  fick	  i	  uppdrag	  att	  kolla	  med	  icke	  närvarande	  styrelseledamöter	  
och	  andra	  sektorer	  om	  det	  finns	  någon	  som	  kan	  åka	  på	  HUS-‐konferensen	  i	  Nora	  
den	  21-‐22	  april	  2012.	  

11. Nästa	  möte	  
17	  april	  2012.	  

12. Mötets	  avslutande.	  


