Styrelse och sektorsmöte SBK Stockholmsdistriktet.
Plats: Studiefrämjandet, Solna, 26‐8‐2009, kl. 19.00.
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Lotta Berntson,
Malou Wallén, Lars Magnuson, Lorentz Ogebjer, Inger Larsson,
Meddelat förhinder: Sanna Lagerman och Gunilla Bergendal.
Närvarande sektorer: Tävlingssektorn, Sylvia Axell
Hundägarutbildningssektorn, Cilla Thorén
AG Rallylydnad, Maud Steinrud
Agilitysektorn, Yvonne Ahlin ej närvarande
PR/Infosektorn, Gunilla Bergendal, meddelat förhinder
Rasutvecklingssektorn, Ammie Hultin, meddelat förhinder
Tjänstehundssektorn, Kicki Johansson, ej närvarande

1. Mötets öppnande.
Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes utan tillägg.
3. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter.
Ekonomi
Ragnar Bergståhl rapporterade att på p.g. finns 141.000:‐ och på bankgiro 130.000:‐.
Styrelsen
Vu under sommaren har varit Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson och Lennart Lindberg,
inget att rapportera.
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Sektorer
Agility
Agilitysektorn har haft möte ang. regelrevidering, där alla berörda var närvarande.
DM anordnas under hösten.
Hundägarutbildning
HUS letar efter lärare för utbildning av allmänlydnadsinstruktörer.
HUS har haft möte och diskuterat ”Bygga Broar” konceptet
PR‐Info
Ingen rapport.
AG Rallylydnad
Under hösten anordnas en central konferens.
Domarutbildningen inställs p.g.a. att det ej finns några aspiranter för närvarande.
Planerad instruktörsutbildning där är 7 elever anmälda.
Rasutveckling
Ökad satsning på utbildningar av M1 till M5a. Dessa hålls av mentalbeskrivare.
Högre utbildning hålls av auktoriserad lärare.
Knyta avtal med lokalklubb för genomförande av utbildningar, detta har påbörjats.
Aktivera funktionärslistor för MH och MT, specialdesignat dataprogram finns klart.
Hålla två möten per år för sektorn. Lämpligt vår och höst.
Månadsbrev på hemsidan, detta för att visa att sektorn lever.
På sikt arrangera en officiell hundutställning per år för bruksraserna samt en inofficiell
utställning för övriga raser vid samma tillfälle. Detta kan förmodligen ge ett ekonomiskt
överskott till sektorn.
Strama upp rapportering av MH, MT samt utbildningar till D‐RUS ansvarig. I dagsläget finns
stora brister.
Intensifiera hjälp till lokalklubbar/rasklubbar med råd och underhåll av MH och MT banor
samt material.
Fortsätta arbetet enligt ”Bygga Broar” konceptet. T ex att vid restplatser respektive över‐
fulla prov meddela sektorn så att hundar kan slussas enligt principen tillgång och efterfrågan,
enas om prissättning vid uthyrning av banor till rasklubbar och uppfödare.
Tjänstehund
Ingen rapport.
Tävling
Domarkonferens i bruks har ägt rum.
Domarutbildningen klar, där tre nya andraklassdomare är godkända i Stockholmsdistr.
Utbildningen av tävlingsledare är genomförd, där alla fullföljt utbildningen förutom en
deltagare.
Tävlingssekreterarkurs kommer att starta under hösten. Staffan Nordin är utbildare.
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5. Inkommande och utgående handlingar.
Inbjudan till Waxholms BK:s 40‐års jubileum.

6. Nya stadgar
Nya förslag ang. stadgeändring skall sändas till SBK Stockholmsdistr. från resp. klubb‐
styrelse. Förslagen tas upp på medlemsmötet i höst, och klubbas på nästa årsmöte.
7. Förfrågan om SM 2011.
Stockholmsdistr. har fått förfrågan om att anordna SM 2011 i lydnad och agility. Frågan
går ut till respektive klubb, och läggs även ut på hemsidan.
8. Sektorer. Hur skall vi arbeta i framtiden?
SBK Centralt har tagit bort sektorerna. Hur skall vi se ut gentemot klubbarna? Mötet
beslutatde att vi skall behålla den struktur vi har idag, och att utveckla samarbetet med
”Bygga Broar”.
9. Övriga frågor.
Inga anmälda övriga frågor.

Ändrat mötesdatum, nästa möte 24 sept. kl. 18.30.
10. Mötets avslutande.
Ragnar Bergståhl tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inger Larsson
Sekreterare

Ragnar Bergståhl
Ordförande
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