Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Stockholmsdistriktet:
tisdag 10 juni 2008, kl. 19.00 Lokal: Studiefrämjandet, Solna
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Inger Larsson,
Carina Arvidsson, Malou Wallén, Sanna Lagerman, Monica Kotander och Matti
Fagerström.
Adjungerade: Gunilla Bergendal och (§ 1) Kicki Johansson
1. Mötets öppnande.
Ragnar hälsade alla välkomna och presenterade Kicki Johansson, Värmdö BK, för
styrelsen. Kicki har åtagit sig att ta över sektoransvaret för Tjänstehundar.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen genomgicks och godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Rapporter
- Ekonomi
Carina meddelade att ekonomin fortfarande var god och att inget oförutsett förelåg.
- Sektorer
Tj-sektorn: Rapporterade att DM för försvarshundar avhållits utan problem.
Utb.sektorn: Två lärare önskade deltaga vid den centrala utvecklingskursen för lärare
och som även önskade få gå vidare på den nya kursen ”tävlingslärare”.
Lärarna är Christian Levander och Ingela Lee.
Styrelsen tillstyrkte önskemålen.
Övriga sektorer inga rapporter.
- Klubbar
Malou och Lennart Larsson rapporterade att de arrangerat ett sammarbetsmöte med
västerortsklubbarna.
5. Inkommande och utgående handlingar
Inga speciella handlingar genomgicks.
6. VU´s arbete under sommaren
Styrelsen beslutade att VU under sommaren fick full beslutsrätt vid akuta frågor som
kunde komma upp under semesterperioden.
VU består av Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson och Lennart Lindberg.
7. Höstmöte och Framtidskonferens
Förslag till kallelse och program för det planerade höstmötet/konferensen genomgicks
och godkändes efter smärre justeringar.

8. Hemsidan
Ett fastställande av beslut som togs på ett tidigare arbetsmöte gjordes. Beslutet innebär
att offerten från Web-företaget Earth People godtas.
Gunilla jobbar vidare med hemsidan under sommaren. En referensgrupp utsågs för
stöttning till Gunilla bestående av Ragnar, Malou och Matti.
9. Kongressen (Reflektioner)
Styrelsen konstaterade att distriktets representanter till 100 % fått igenom de uppdrag de
haft med sig från vårmötet.
10. Hundstallet (Reflektioner)
Distriktstyrelsen var den 3 juni på en visning av Stockholms Hundstall vid Åkeshov.
Visningen var mycket trevlig och intressant och som ett tack beslutade styrelsen att SBK
Stockholmsdistrikt betalar en årlig medlemsavgift och skänker även en engångsgåva på
1000 kronor till hundstallet.
11. Övriga frågor
Styrelsen beslöt att flytta det tidigare inbokade augustimötet till onsdagen den 27/8.
Övriga inbokade möten är den 17/9 och den 15/10.
12. Mötets avslutande
Ragge avslutade mötet och önskade alla en trevlig och skön sommar.
13. Sommarlov
Som en extra överraskningspunkt hade Ragge lagt in en liten presentutdelning, där han
tackade styrelsen för ett gott samarbete under våren, med en trevlig personlig
sommarhälsning.
Vid protokollet:
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