Protokoll fört vid SBK Stockholmsdistriktets styrelsemöte 2008-08-27,
kl. 19.00 i Studiefrämjandets lokaler, Solna.
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Carina Arvidsson, Malou Wallén, Inger
Larsson, Sanna Lagerman, Monica Kotander. Adjungerad: Gunilla Bergendal.
Frånvarande: Lennart Lindberg, Matti Fagerström.
1. Mötets öppnande.
Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna tillbaka efter
sommaruppehållet.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen gicks igenom och godkändes efter tillägg.
3. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
- Ekonomi
Carina Arvidsson informerade om att inga transaktioner genomförts under sommaren och
att ekonomin är god.
- Sektorer
Licenskommittén har översänt en information från SBK kansliet om att licensansökningar
inte ska skickas till SBK kansliet utan till respektive licensgrupp i det distrikt som den
sökande tillhör. Informationen finns nu på SBK Stockholmsdistriktets hemsida.
- Klubbar
Styrelsens kontaktpersoner för lokalklubbarna redogjorde för de informationer som dom
fått under sommaren. Ett problem för många klubbar är att de inte har tillräckligt med
instruktörer, medan andra klubbar inte får fulla kurser.
Orsaken till de olika problemen diskuterades, varvid det också framkom att ”Bygga
Broar”-konferensen, som ska genomföras senare i höst, kommer att fylla en viktig
funktion.
En tidigare idé om ett gemensamt kurskansli, där såväl kursledare som kursdeltagare
kan fördelas mellan klubbarna diskuterades. Frågan om hur det skulle kunna genomföras
praktiskt och ekonomiskt till förmån för alla berörda föreslogs vidare utredning.
5. Inkommande och utgående handlingar
Information från Eniro om att kostnaderna för att vara med på Gula Sidorna är 1200:-/år.
Beslöts att inte vara med på Gula sidorna, däremot på Rosa Sidorna, som är
kostnadsfria.
Skrivelse om fortsatt medlemskap i Stockholms Läns Krisberedskapsmyndighet om
1000:-/år.
Beslöts att fortsatt medlemskap inte är aktuellt.

SBK Info, tävlingsprogram agility, Lidingös klubbtidning Pass På, SBKs nya etiska regler
(läggs in på hemsidan). Skrivelse från C-RUS´ och SKKs utställningskommitté. SBK
Stockholmsdistriktet har tidigare beslutat att inte genomföra SBK utställningar.
6. VUs arbete under sommaren
VUs arbete har inte föranlett något VU-möte.
7a. Höstmöte och Framtidskonferens
- Vad ska göras?
Tre klubbar har hittills anmält 13 personer. En klubb har aviserat 12 personer. Distriktets
deltagare blir ca 16 från styrelsen, sektorer och kommittéer/arbetsgrupper.
Skogshem-Wijk har meddelat att de har renoverat rummen och därför endast har ett
begränsat antal hundrum. Sanna Lagerman fick i uppdrag att kontakta ansvarig och
erbjuda ekonomisk ersättning för städning av rum, så att fler hundrum kan erhållas.
Sanna Lagerman fick också i uppdrag att ta in uppgifter på planering av maten under
konferensen.
Detaljplanering ska göras vid nästa styrelsemöte den 17 september då även Annika
Hamilton kommer att delta.
7 b. Rallylydnad
Beslöts att utse Maud Steinrud, Nacka BK, till ansvarig för AG D-rallylydnad. Någon
sektor ansågs inte kunna bildas, eftersom grenen fortfarande är inofficiell.
8. Hemsidan
- Gå in på nya hemsidan och kom med ändrings-/tilläggsförslag
Alla var nöjda med utformning och innehåll på hemsidan. Ett förslag var att publicera
distriktets kurser under särskild flik när dessa är schemalagda. Specifika
arbetsbeskrivningar för sektorledarna efterlystes. Publiceras när sådana finns tillgängliga.
Gunilla Bergendal ska kontakta Ammie Hultin om att lägga en länk till det nya RUSprogrammet.
- Statistik
Gunilla Bergendal informerade om att hemsidans besöksstatistik går genom Google
Analytics. Gratisprogrammet utnyttjas. Detta har tillräckligt många parametrar för våra
behov. Hemsidan har varit publicerad i tre dagar och statistik över besökare, unika
besökare samt besöksfrekvens på de olika sidorna redovisades.
Till varje styrelsemöte ska besöksstatistik redovisas. Access till statistiken har Ragnar
Bergståhl och Gunilla Bergendal.
9. Besök från Lyon
13 – 14 september kommer en delegation från Lyon med bl. a. politiker och
kommunaltjänstemän för att studera svensk hundhållning och utbildning av hundägare.
Förfrågan har kommit från Päivi Suhonen, som tidigare bott i Lyon. Gunilla Bergendal har
fått en liknande förfrågan om ett besök i oktober från Amsterdam genom Hetty Rooth.
Mötet kom fram till att dessa besök ska hanteras av Ragnar Bergståhl. Malou Wallén
föreslog att Lyon-delegationen kommer till Mälarö där det är tävlingar den 14 september.
Inger Larsson tar kontakt med Ulrika Ek på Hundstallet om ett studiebesök.
Delegationerna har tolkar med sig, men önskar, om möjligt, att några språkkunniga är
med och guidar grupperna.

10. Övriga frågor
Hundägarpärmarna. Några klubbar har inte hämtat sina pärmar. Tre klubbar har inte
lämnat in loggor. Kontaktpersonerna för dessa klubbar tar kontakt med respektive klubb.
Dekaler till restauranger. Carina Arvidsson föreslog att restaurangerna ska förses med
dekaler med texten ”Hundar är välkomna” plus SBKs logga. Egna erfarenheter samt en
artikel i Hundsport nr 7-8/2008 har inspirerat tankarna. Frågan diskuterades och mötet
kom fram till att detta kan vara en fråga för SBK centralt. Förslag på att SBK gör en PRinsats, där exempelvis SHR (Sveriges hotell och restaurangföretagare) m. fl. bearbetas
med information om vad som verkligen gäller angående att tillåta hundar i
restaurangmiljö. Ragnar Bergståhl skickar en förfrågan till SBK.
Malou Wallén tar två månaders time out från 15/10 – 15/12. Kommer att vistas
utomlands.
Inger Larsson uppvaktades med en blomma med anledning av sin senaste födelsedag.
Nästa möte är enligt planerna onsdagen den 17 september.
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