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Styrelsemöte SBK Stockholmsdistriktet 2009‐10‐26, kl. 18.30 
Lokal: Studiefrämjandet, Solna 
 
 
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Malou Wallén, Lennart Larsson, Sanna Lagerman, 
Lotta Berntson, Lars Magnuson, Inger Larsson, Lennart Lindblad. 
Adjungerad: Gunilla Bergendal. 
Meddelat förhinder: Lorentz Ogebjer. 
 
 
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 
    Andra inbetalningen har inkommit den 26 oktober från John Bull, enligt åter‐ 
    betalningsplanen, som är upprättad mellan Stockholmsdistriktet och John Bull. 
    Lennart Lindberg delade ut Balans‐ och resultatrapport. 
 
 
    Styrelsen 
    Lennart Lindberg rapporterade från SSBK:s höstmöte, där han fick en del frågor att svara  
    på, som handlade om distriktet 
   
 
 
    Sektorer 
 
    Tävling. 
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    Tävlingsledarutbildning planeras att starta den 28 oktober på SSBK. Se punkt 9 Tävlingsledarkurs. 
    Regelrevideringsmöte för lydnad har Matte Johansson Värmdö BK, deltagit i, och 
    för bruksprov Jan‐Ola Nyberg. 
 
 
    Hundägarutbildning. 
    Utbildning till Allmänlydnadsinstruktör startar i november, plats Tyresö BK, lärare är 
    Inga‐Lill Swahn Tyresö BK. 
 
 
    PR/Info. 
    Gunilla Bergendal ställde en fråga till styrelseledamöterna om de har kontakt med de 
    sektorer och lokalklubbar som de är kontaktpersoner för. Syftet var främst att få aktuella 
    informationer från sektorer och lokalklubbar till distriktets hemsida, så att denna blir 
    ständigt aktuell och levande. Dessutom kan avrapporteringen ge styrelsen som helhet mer 
    information om vad som händer i distriktet. Önskvärt är att sektorerna utser en kontakt‐ 
    person som rapporterar till hemsidan.  
 
 
    AG‐Rallylydnad. 
    Rikskonferens är genomförd 17‐18 oktober med deltagare även från SKK. Samordnad 
    tidsplan innebär ansökan om officiell status fr.o.m. 2011 07 01. 
    Rallylydnaden har fått en egen sida på SBKs hemsida. 
    Projektgruppen ansöker hos SBKs utskott om att få status ”Ordinarie arbetsgrupp”. 
    Planer på inofficiellt SM i september 2010 i samarbete med Tjh‐SM i Norrköping. 
 
 
5. Inkommande och utgående handlingar. 
    Inbjudan till konferensen ”Simon skall ha hjälp över bron” finns på SBK Stockholms‐ 
    distriktets hemsida och är även skickad till berörda befattningshavare på alla distriktets 
    klubbar. 
 
 
6. Frågor kring SM 2011. 
    Österåkers BK har önskemål att lydnaden separeras från agility under SM. Styrelsen 
    beslutar att svara Österåkers BK att det inte är aktuellt, eftersom det är elitekipage på 
    SM. 
    Stefan Roos SSBK har meddelat att en ledningsgrupp sammanställs. 
    Järfällavallen i Jakobsberg är klar som SM‐arena. Stefan Roos SSBK, Fredrik Jelving  
    Järfälla BK och Lennart Larsson Stockholmsavdelningen skall ha ett möte med berörda 
    inom Jakobsbergs IF för att bestämma ramarna runt SM. 
 
 
7. Stadgar 
    Påminnelse till styrelsen att kontakta sina respektive klubbar angående de nya stadgarna     
    och stämma av att allt är OK inför höstmötet. 
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8. Målstyrningskonferens 
    Ragnar Bergståhl sänder ut påminnelse till distriktets klubbar angående Målstyrnings‐ 
    konferensen, ”Simon skall ha hjälp över bron”. 
 
 
9. Tävlingsledarkurs. 
    Ang. önskemålet från SSBK om att det skall arrangeras en Tävlingsledarutbildning inom  
    distriktet, diskuterades följande på mötet.   
    På SSBK finns ett akut behov av tävlingsledare, då det finns risk att klubbens tävlings‐ 
    verksamhet kommande år starkt måste begränsas eller helt utgå. Någon Tävlingsledarkurs 
    är inte planerad med start innevarande år inom distriktet. På SSBK finns därför intresse 
    att själva arrangera en sådan kurs. 
     
    Styrelsen tillstyrker enhälligt att SSBK får i uppdrag att för distriktets räkning arrangera 
    en Tävlingsledarkurs i enlighet med de direktiv från SBK, som finns för sådan kurs. Godkänd 
    lärare är Lena Lundin SSBK. Distriktets styrelse godkänner att kursen avhålls med endast 
    medlemmar från SSBK, då det inte finns något uttalat behov från andra klubbar. Enligt 
    Tävlingssektorn finns ingen kö för närvarande. Samtliga kostnader för kursens avhållande 
    belastar SSBK. 
 
 
10. Höstmöte. 
       Distriktets höstmöte är på Vällingby BK den 24 november 2009, kl. 19.00. 
 
 
11. Övriga frågor. 
       Inga övriga frågor var anmälda. 
 
 
12. Nästa möte. 
       Nästa styrelsemöte är den 24 november kl. 18.00 på Vällingby BK. 
 
 
13. Mötets avslutande. 
      Ragnar Bergståhl tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Inger Larsson                                                                    Ragnar Bergståhl 
Sekreterare                                                                       Ordförande 
 
     


