Styrelsemöte SBK Stockholmsdistriktet 2009‐09‐24 kl. 18.30
Lokal: Studiefrämjandet, Solna

Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Sanna Lagerman, Lotta Berntson,
Lars Magnuson, Inger Larsson, Lennart Lindberg.
Meddelat förhinder: Malou Wallén och Lorentz Ogebjer
Adjungerad: Gunilla Bergendal.
Stefan Roos punkt 7.

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
Inget nytt att rapportera sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen
Inget att rapportera.
Sektorer
PR‐Info
Gunilla Bergendal planerar ett möte med alla PR‐Info ansvariga och redaktörer på
distriktets klubbar.
Webbsidan: det är god besöksfrekvens på distriktets hemsida, koncentrerad till
Aktuellt, som länkar till andra sidor. Även Tävlingar och Prov, som nu bara har länkar till
klubbarna, har en hög besöksfrekvens. Anslagstavlan är den näst mest besökta sidan.
Gunilla Bergendal efterlyser en ansvarig på varje klubb att informera direkt till hemsidan.

1

AG Rallylydnad
Utvecklingen inom distriktet är bra. Flera av distriktets klubbar har börjat med kurser
inom rallylydnad, följande klubbar är aktiva Nacka BK, Lidingö BK, Tyresö BK, Danderyd‐
Täby BK, Österåker BK, Mälarö BK, Stockholmsavdelningen, Waxholm BK, Vällingby BK
och Järfälla BK .
18‐19 oktober arrangeras en konferens på Kydingeholm för vidareutveckling inom rally‐
Lydnaden. Anmälda från Stockholmsdistriktet är Lottie Gerdlind Danderyd‐Täby BK och
Britta Lindqvist Lidingö BK, Maud Steinrud är representant för Förbundsstyrelsen.
Tävlingarna på Nacka BK 19 september, där hade 23 ekipage i nybörjarklass och 9 ekipage
i fortsättningsklass. 24 oktober är det tävling på Österåker BK/ Danderyd‐Täby BK.
Distriktsträff 1 oktober på Lidingö BK, på agendan är att samla ihop svar på SBKs förslag på
moment och klasser som Lottie Gerdlind och Britta Lindqvist skall redovisa på riks‐
konferensen.

5. Inkommande och utgående handlingar.
Inkommit inbjudan till räddningshundinstruktörsutbildning, Hans Stierna är anmäld.
Kicki Johansson Värmdö BK har tilldelats Förtjänsttecken i band och Peter Jacob
Östersunds BK Förtjänstemedalj i silver för tjänstefullt arbete inom tjänstehunds‐
verksamheten.

6. Tävlingsledarkurs.
Lennart Lindberg fick i uppdrag att försöka lösa problemet med SSBK ang. tävlingsledar‐
utbildningen.

7. Frågor kring ev. SM 2011.
På förfrågan om Stockholm skall anordna SM 2011 i lydnad och agility, svarade följande
klubbar: NBK nej, Mälarö BK nej, Värmdö BK vet ej, Lidingö BK ja, Tyresö BK ja, SSBK ja,
Stockholmsavdelningen ja och Waxholms BK ja.
Stockholmsdistriktets styrelse beslutar enhälligt att anordna SM 2011.
Stefan Roos fick förfrågan om att åta sig uppgiften om att bli SM‐general. Stefan Roos
tackade ja, med krav på distriktet att gå in som garant, och att Stefan Roos får fem huvud‐
medarbetare till hjälp att ingå i ledningsgruppen, som han själv vill välja ut. Även att det
kommer att finnas ett fungerande datasystem, som räknar ut poängen i lydnadstävlingen.
Styrelsen accepterade Stefan Roos begäran.
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8. Dataprogram funktionärer.
Rasutvecklingssektorn har ett dataprogram, som behöver uppdateras. Ragnar Bergståhl
har kontaktat SBK, som lät meddela att ett dataprogram som även kan användas av RUS
är under bearbetning.

9. Återbetalningsplan John Bull.
Styrelsen beslutar att godkänna avtalet för återbetalning av skuld från John Bull.

10. Övriga frågor
‐ Kurs SIMON
Annika Hamilton och Ragnar Bergståhl planerar en kurs i SIMON för distriktsstyrelsen,
där även några få befattningshavare från varje klubb i distriktet kommer att kallas till en
endagars kurs.

11. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte är den 26 okt. kl. 18.30.

12. Mötets avslutande.
Ragnar Bergståhl tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Inger Larsson
Sekreterare

Ragnar Bergståhl
Ordförande
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